 GLADOMطاولة صينية

6.900

مجموعة من أفكار ومنتجات تأثيث المنزل
المفضلة لدينا

األسعار الموجودة في هذا الكتالوج غير قابلة
للرتفاع على اإلطالق ،حتى أغسطس .2019

د.ك

3
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هل أعجبتك المنتجات المعروضة
:على الغالف األمامي؟ انظر في الداخل
،26  صفحة رقم، صوفاGRÖNLID
،42  صفحة رقم، كرسي بذراعينVEDBO
.145  صفحة رقم، سجادBRÖNDEN

02

ك المرتبة. د79  سريرHEMNES 01
.وبياضات السرير تباع على حدة
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
 × طول154  عرض.بطالء شفاف
 مقاس المرتبة. سم120  ارتفاع،211
290.022.68 . سم200×140
ك. د1.900  وسادةSKÄGGÖRT 02
. سم60  × عرض30  طول. قطن%100
003.895.57
ك. د1.900  وسادةVENDLA 03
. سم60  × عرض30  طول. قطن%100
603.895.59
. قطن%100 ك. د1.900  وسادةNEDJA 04
303.895.70 . سم60  × عرض30 طول

،لمزيد من المعلومات
:تصفح موقعنا اإللكتروني
 أوwww.IKEA.com.kw
.تفضل بزيارة معرض ايكيا

03
Γ♀ΎŉϭNEDJA

̄̂PP

♀

P

5

4

المنازل

تأمل تصميم سبعة منازل مختلفة ،مجهزة بمنتجات
ايكيا وغنية بأفكار ورؤى مبتكرة لحياة أفضل كل يوم.

منزل رقم 1

منزل رقم 5

مالذ هادئ
في قلب المدينة

األسرة الكبيرة

صفحة ٠٠٨ ..................................

صفحة 1٧2 ..................................

منزل رقم 2

منزل رقم ٦

غرفة صغيرة..
مساحتك فيها كبيرة

ما أجمل التغيير

صفحة ٠5٦ ..................................

صفحة 2٠4 ..................................

منزل رقم 3

منزل رقم ٧

السر في الوفرة

مساحة لألفكار
الكبيرة

صفحة ٠٩٦ ..................................

صفحة 2٦4 ..................................

منزل رقم 4

معلومات عن ايكيا

عالم غني
بالموارد

التسوق في ايكيا والخدمات 2٨٠ .............................................................
الضمانات 2٨3 ....................................................................................

صفحة 11٦ ..................................

المنتجات

مجموعة متنوعة من منتجات ايكيا ،تتضمن وحدات
التخزين واإلكسسوارات والمنسوجات ووحدات
اإلضاءة لكل غرفة في المنزل.

غرفة الجلوس ومساحات العمل

غرفة النوم والحمام

مقاعد غرفة الجلوس ٠2٦ ......................................................................
التخزين في غرفة الجلوس٠٧٠ ...............................................................
مساحات العمل٠٩٠ .............................................................................

غرفة النوم 21٨ ...................................................................................
تخزين المالبس واألحذية 23٦ .................................................................
الحمام 254 ........................................................................................

غرفة الطعام والمطبخ

غرف األطفال

مائدة الطعام 13٦ ................................................................................
المطبخ151 ........................................................................................
وحدات تخزين جانبية 1٦4 ......................................................................
في الداخل والخارج 1٦٨ .......................................................................

الرضع 1٩4 .........................................................................................
األطفال 1٩٦ ......................................................................................

هذه هي مجموعة صغيرة من منتجاتنا .قم بزيارة موقعنا اإللكتروني
 www.IKEA.com.kwأو معرض ايكيا للتعرف على مجموعتنا الكاملة
والكثير من المنتجات الجديدة طوال العام.

7

6

أهال ً
بالجديد
أحدث منتجاتنا وصلت إلى المعرض ،وستجدها
بين صفحات هذا الكتالوج؛ جمعنا لك القليل منها
فقط في هذه الصفحة .للمزيد من األخبار ،تصفح
موقعنا اإللكتروني www.IKEA.com.kw :أو
تفضل بزيارة معرض ايكيا ،وال تنس أن تزورنا مرة
أخرى فمخازننا ال تخلو أبداً من المنتجات الجديدة.
 GRADVISمزهرية

3.900
 SANDAREDمقعد،
حجم صغير

14

د.ك

د.ك

جديد  ELDTÖRELغطاء وسادة
 1.750د.ك/القطعة  %100قطن .طول
 × 50عرض  50سم .وردي/ألوان
متعددة 904.025.83
جديد  SKÄGGÖRTغطاء وسادة
 1.750د.ك/القطعة  %100قطن .طول
 × 50عرض  50سم .أبيض/لون ذهبي
404.155.40

جديد مجموعة  .LANGURكرسي
أطفال/كرسي مرتفع مع صينية
 32د.ك يتضمن حزام األمان .فوالذ
مطلي وألومنيوم وبالستيك .عرض
 × 56عمق  ،61ارتفاع  87سم.
 492.525.53غطاء مقعد مبطن
لكرسي مرتفع  4.500د.ك %100
نايلون و %100بوليستر303.469.86 .

جديد  GRADVISمزهرية  3.900د.ك خزف حجري .ارتفاع  21سم603.347.03 .
 VATTENMYNTAغطاء
لحاف وكيسا وسادة

3.900

جديد  SANDAREDمقاعد .غطاء %100 :خيوط بوليستر .مقعد ،حجم
صغير  14د.ك قطر  ،45ارتفاع  33سم 003.853.14 .مقعد ،حجم
متوسط  21د.ك/القطعة قطر  ،56ارتفاع  41سم 003.853.09 .مقعد ،حجم
كبير  32د.ك/القطعة قطر  ،71ارتفاع  44سم503.639.70 .

جديد  BJÖRKSNÄSخزانة ذات
 5أدراج  99د.ك خشب بتوال مصمت.
عرض  × 90عمق  ،47ارتفاع  90سم.
704.072.99

جديد  MORGONTEصحن/سلطانية،
طقم من  3قطع  3.500د.ك يتضمن:
سلطانية ( 10سم) ،سلطانية (13,5
سم) ،طبق ( 16سم)503.982.67 .

 NYMÅNEمصباح حائط
مع ذراع ،بأسالك

9.750

جديد  STRANDMONكرسي أطفال مع مساند للذراعين  65د.ك غطاء:
 %100بوليستر .عرض  × 56عمق  ،62ارتفاع  71سم .رمادي 703.925.42 Vissle

د.ك

جديد  VATTENMYNTAغطاء لحاف وكيسا وسادة  3.900د.ك  %100قطن.
غطاء لحاف عرض  × 150طول  200سم .كيس وسادة طول  × 50عرض  80سم.
703.902.65

د.ك

جديد  NYMÅNEمصباح حائط مع ذراع ،بأسالك  9.750د.ك قطر  7سم .ايكيا.
موديل  .V1708 Nymåneيتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
103.569.62

جديد  LANDSKRONAصوفا بمقعدين  159د.ك غطاء %100 :بوليستر.
عرض  × 164عمق  ،89ارتفاع  78سم .أخضر فاتح /Gunnaredمعدن 492.702.84

 AINA 01ستائر ،زوج ستائر  21د.ك  %100كتان.
عرض  × 145طول  300سم502.841.95 .
 02جديد  GRÖNLIDأريكة استرخاء  160د.ك
غطاء %100 :قطن .عرض  × 117عمق ،164
ارتفاع  104سم .أبيض 392.548.16 Inseros
 LISABO 03طاولة قهوة  29د.ك قشرة خشب
الدردار مطلي بطالء شفاف وخشب بتوال
مصمت .طول  × 70عرض  ،70ارتفاع  50سم.
902.976.57

8

01

02

GRÖNLID
أريكة استرخاء

160

 04جديد  SANDAREDمقعد  14د.ك غطاء%100 :
خيوط بوليستر .قطر  ،45ارتفاع  33سم.
003.853.14
 VINDUM 05سجاد ،وبر طويل  47د.ك وبر:
 %100بوليبروبلين .الخلفية :التكس صناعي.
عرض  × 170طول  230سم503.449.86 .
 06جديد  GRÖNLIDصوفا زاوية-3 ،مقاعد بنهاية
مفتوحة  340د.ك غطاء %100 :قطن .عرض
 × 182/235عمق  ،98ارتفاع  104سم .أبيض
492.546.65 Inseros

 AINAستائر ،زوج ستائر

21

د.ك

منزل رقم 1

د.ك

مالذ هادئ
في قلب المدينة
03

هل شعرت بحاجة مُلحة لالنعزال عن العالم والتقاط
أنفاسك ولو لوقتٍ قصير؟ يراودنا جميعاً هذا الشعور من
وقتٍ آلخر قد يبدو ذلك األمر صعب المنال ،ولكنه ليس
مستحيال ً.

04

05

06

 GRÖNLIDصوفا زاوية-3 ،مقاعد
بنهاية مفتوحة

340

د.ك

حوّل منزلك إلى مالذ هادئ يشعرك بالراحة فور دخولك
من الباب؛ وحدة التخزين المغلقة والصوفا الوثيرة مع
درجات الخشب الفاتح واأللوان الهادئة واألقمشة
الجذابة ،تجعل منزلك المكان األمثل لالسترخاء
والتخلص من التوتر.

10

منزل رقم 1

منزل رقم 1

وحدات التخزين المغلقة تخلص
منزلك من الفوضى.

01

11

ستارة طويلة من السقف وحتى األرض
لتحصلي على الخصوصية وقتما ترغبين.

 ARÖDمصباح عمل

15

د.ك

12
05

03
02

 STÄLLخزانة أحذية
ذات  4حجيرات

29

منزل جديد ،وحياة مختلفة

 SANELAغطاء وسادة

2.500

د.ك

ماذا سيحدث إذا خططنا منازلنا كما
نحلم بها بدال ً من االستسالم للخوف
والقلق والتراجع قبل أن نبدأ؟ بحثنا
عن إجابة هذا السؤال بإجراء بحث
بعنوان «الحياة في المنزل» ،ووجدنا
أن اإلجابة هي :سوف تتغير حياتنا
بالكامل .فحتى األحالم البسيطة مثل
تغيير لون الحائط أو تجديد كرسي
قديم تصنع فارقاً كبيراً.

04

د.ك/القطعة

06

07

09
 JOFRIDبطانية

13

10

12

د.ك

14

08
11

 PLATSAخزانة مالبس

500

 01جديد  ARÖDمصباح عمل  15د.ك فوالذ مطلي
وألومنيوم .ارتفاع  53سم .ايكيا .موديل
 .B1712 Arödيتوافق مع المصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 203.891.32 .D
 02جديد  TRÅDFRIطقم تخفيت اإلضاءة
 6.900د.ك بالستيك  .ABSقطر  ،45ارتفاع 12
مم803.498.88 .
 NORDMÄRKE 03شاحن السلكي  5.900د.ك
بالستيك بولي كربونيت ومطاط صناعي وخشب
بتوال .قطر  ،8,5ارتفاع  2سم803.819.82 .

04
05
06
07

 LOHALSسجاد 9 ،د.ك  %100قنب هندي.
عرض  × 80طول  150سم203.074.81 .
 STÄLLخزانة أحذية ذات  4حجيرات  29د.ك/
القطعة تشطيب بطالء .عرض  × 96عمق ،17
ارتفاع  90سم701.781.70 .
جديد  SKÄGGÖRTغطاء وسادة 1.750
د.ك  %100قطن .طول  × 50عرض  50سم.
404.155.40
جديد  JOFRIDبطانية  12د.ك  %80قطن%20 ،
كتان عرض  × 150طول  200سم603.957.44 .

08
09
10
11

157.

د.ك

جديد  SNIDADسلة  9.750د.ك مطلي بطالء
شفاف .قطر  ،54ارتفاع  39سم303.949.44 .
 PUDDAسلة  3.500د.ك  %100بوليستر .عرض
 × 28عمق  ،28ارتفاع  23سم203.439.12 .
 BERGHALLAمقبض  3د.ك/قطعتان .المسافة
بين الفتحتين  32مم803.228.55 .
جديد  PLATSAخزانة مالبس
 157.500د.ك تكسية فويل .عرض × 260
عمق  ،42ارتفاع  221سم .أبيضFONNES/
692.483.29 RIDABU

15

 KLACKصينية

1.

900

12
13

14
15

د.ك

 SANELAغطاء وسادة  2.500د.ك  %100مخمل
قطني .طول  × 50عرض  50سم803.701.63 .
 SJÖPENNAمصباح أرضي  12د.ك
ارتفاع  1متر .ايكيا .موديل .G1611 Sjöpenna
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 603.237.14 .D
 VARDAGENإبريق الشاي  2.500د.ك خزف
حجري 1,2 .لتر402.893.44 .
 KLACKصينية  1.900د.ك خشب مطاط .طول
 × 38عرض  58سم064.104.06 .

وبالرغم من ذلك ،يتجنب الكثيرون
تجديد منازلهم خوفاً من ارتفاع
التكلفة أو استنزاف الوقت أو البدء
في التجديد وعدم االستمرار ،ولكن
المساحات التي نعيش بها بحاجة
إلى التجديد والتطوير لمواكبة تغير
ظروف المعيشة ،وتجاهل ذلك قد
يجعل حياتنا اليومية أكثر صعوبة .كما
أن تعمد التجديد المستمر واعتبار
المنزل غير مكتمل يجعل المرء أكثر
سعادة واستمتاعاً بتفاصيل الحياة
اليومية ،ألن تلك الطريقة في التفكير
تسمح لك بتغيير تصميم منزلك وفقاً
الحتياجاتك كما هي اآلن ،واالستعداد
لحياتك المستقبلية كما تريدها
أن تكون .مثال ً ،إذا كنتِ ترغب في
ممارسة رياضة اليوجا ،فستشعر
بثقة أكبر إذا قمت بتخصيص مساحة
محددة في منزلك لممارستها يومياً.
وقد ينتقل نفس المستوى من
الثقة إلى مجاالت أخرى في حياتك
وستستطيع من مواجهة تحديات
أخرى وتغييرات أخرى بسهولة.
اقرأ المزيد من تقريرنا السنوي
«الحياة في المنزل» على الموقع
اإللكتروني:
lifeathome.ikea.com

منزل رقم 1

12

كون مستعداً الستضافة
أصدقائك في أي وقت
01

 BESTÅخزانة حائط مع بابين

32

د.ك/القطعة

 HAMMARNصوفا-سرير

39

02

 BESTÅطاولة تلفاز

71

د.ك/القطعة

 BESTÅ 01خزانة حائط مع بابين  32د.ك/القطعة
عرض  × 60عمق  ،20ارتفاع  128سم.
أبيض 190.574.83 Lappviken
 BESTÅ 02طاولة تلفاز  71د.ك/القطعة عرض 180
× عمق  ،40ارتفاع  38سم .قشرة خشب
الدردار /Invikenأبيض 092.009.95

فقط أخبرنا بالمنتجات التي تريد شراءها
ودع لنا مهمة جمعها وتوصيلها إلى منزلك.

 HAMMARNصوفا-سرير .فوالذ مطلي و %100بوليستر .عرض
 × 128عمق  ،85ارتفاع  78سم .مقاس السرير190×120 :
سم .أسود /رمادي داكن 903.543.27 KNISA

د.ك/القطعة

15

14

هل تستهويك األلوان الهادئة،
والخطوط الناعمة؟ نقدم لك لوح
قصاصات يمنحك فرصة الحصول
على هذا التصميم في منزلك.

 EKET 01خزانة  5د.ك تكسية فويل
وبالستيك .عرض  × 35عمق ،25
ارتفاع  35سم103.321.22 .
 02جديد  GRADVISمزهرية
 3.900د.ك خزف حجري .ارتفاع
 21سم603.347.03 .
 03جديد  KAPASTERبطانية  6.900د.ك
 %72قطن %23 ،فيسكوز/حرير صناعي،
 %5بوليستر .عرض  × 130طول
 170سم104.025.82 .
 SAMMANHANG 04صندوق زجاجي مع
غطاء  1.750د.ك/القطعة زجاج .ارتفاع
 8سم704.157.51 .

الهدوء والتناسق

07

 HANNALILLستائر ،زوج ستائر

9

د.ك

11

 IKEA 365+ 05سلطانية ،جوانب مستديرة
 0.500د.ك خزف فلسبار .قطر  13سم.
502.589.50
 IKEA 365+ 06طبق  0.950د.ك خزف
فلسبار .قطر  27سم702.589.49 .
 07جديد  HANNALILLستائر ،زوج ستائر
 9د.ك  %100قطن .عرض  × 145طول
 300سم804.108.85 .

08

 HOVSTA 08إطار  2.900د.ك تكسية فويل
وبالستيك .الصورة عرض  × 30ارتفاع
 40سم603.657.61 .
 TJENA 09حافظة مجالت  1.500د.ك/
قطعتان .ورق .عرض  × 10عمق ،25
ارتفاع  30سم503.982.10 .

01

09
02

 10جديد  SAXBORGAمرطبان مع غطاء
وصينية ،طقم من  5قطع  5.500د.ك
المقاسات 2 :مرطبان قطر  8سم ،ارتفاع
 5,5سم 2 ،مرطبان قطر  8سم ،ارتفاع
 11سم ،صينية طول  26سم ،عرض
 10سم ،ارتفاع  3سم .زجاج وفلين.
403.918.79
 MEDFÖRA 11صينية  2.500د.ك 4/قطع.
صفائح ميالمين بالضغط العالي .طول
 × 24عرض  14سم103.901.50 .

لدينا الكثير من القطع
لتختار منها ما يحلو لك.
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 GRADVISمزهرية

900

3.

10

5.500

د.ك

05

11
06

5

د.ك

د.ك

04
 SAXBORGAمرطبان
مع غطاء وصينية،
طقم من 5

 EKETخزانة

03

 KAPASTERبطانية

6.900

د.ك

16

17

منزل رقم 1

تخلصي من التوتر ،واستمتعي بالطهي في مطبخكِ
الجديد ،بعيد ًا عن صخب الحياة اليومية.

01
02

04

METOD/ASKERSUND/VEDDINGE 01
مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

APTITLIG
لوح الجزار

4.900

 749د.ك

د.ك

للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281
01

02
03
05

 SLUTENلبادة صحن

0.500

د.ك

04
05

03

مطبخ  METODمع أبواب
 ASKERSUNDبتأثير خشب الدردار
الفاتح ،وأبواب وواجهات أدراج
 VEDDINGEباللون األبيض ،وأدراج
 MAXIMERAناعمة الغلق ،وخزائن
 TUTEMOالمفتوحة  749د.ك METOD
إطارات خزائن بتكسية فويل الميالمين
األبيض ASKERSUND .أبواب مصنوعة
من فويل الميالمينVEDDINGE .
أبواب/واجهات أدراج بتكسية بطالء.
 MAXIMERAأدراج مصنوعة من الفوالذ
المطلي وفويل الميالمينTUTEMO .
خزائن مفتوحة بتكسية من خشب
الدردار وفويل .مع أيدي ÖSTERNÄS
المصنوعة من الجلد المدبوغ/ستنلس
ستيل وسطح العمل SÄLJAN
المصنوع من الصفائح بتأثير حجري
أبيض.
 ENTYDIGسلطانية  2.250د.ك/
القطعة قطر  30سم303.752.81 .
جديد  MELHOLTسجاد ،حياكة
مسطحة  21د.ك قنب هندي
وصوف .عرض  × 133طول  195سم.
404.080.21
 APTITLIGلوح الجزار 4.900.د.ك
خيزران .طول  × 45عرض  36سم.
002.334.29
 SLUTENلبادة صحن  0.500د.ك
سعف نخيل مطلي بطالء شفاف .قطر
 37سم303.428.70 .

 MELHOLTسجاد،
حياكة مسطحة

21

د.ك
02

تجنب عناء تركيب المطبخ الجديد
بنفسك ،ودعينا نقوم بهذه المهمة
نياب ً
ة عنك.

18

19

منزل رقم 1

02

 HOVSTAإطار

250

2.

د.ك

مكان مثالي لالسترخاء والتأمل،
أو إنهاء العمل.
06

01

03

 IVARخزانة

25

د.ك/القطعة

صمم خزانة  IVARعلى ذوقك
وباللون الذي تريده.

07

 LISABOطاولة

59
08

FJÄLLBERGET
كرسي اجتماعات

69

05
04

 VARDAGEN 01سكين  3.250د.ك ستنلس ستيل
موليبدنيوم/فاناديوم وبالستيك .طول نصل
السكين 16 :سم802.947.20 .
 HOVSTA 02إطار  2.250د.ك تكسية فويل
وبالستيك .الصورة عرض  × 23ارتفاع  23سم.
803.657.55
 IVAR 03خزانة  25د.ك/القطعة القطعة المعروضة
هنا مطلية .خشب صنوبر مصمت.
عرض  × 80عمق  ،30ارتفاع  83سم.
400.337.63

 IKEA 365+ 04كأس  1.500د.ك 6/قطع.
زجاج مقسَّى 30 .سنتل702.783.58 .
 IKEA 365+ 05إبريق زجاجي مع سدادة
 1.750د.ك زجاج وفلين 1 .لتر902.797.19 .
 VÄXJÖ 06مصباح معلق  9.750د.ك ألومنيوم
مطلي وبالستيك .قطر  38سم .ايكيا .موديل
 .T1701 VÄXJÖيتوافق مع المصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 503.607.64 .D

 LISABO 07طاولة  59د.ك قشرة خشب دردار
مطلي بطالء شفاف وخشب بتوال مصمت .طول
 × 140عرض  ،78ارتفاع  74سم.
803.824.39
 08جديد  FJÄLLBERGETكرسي اجتماعات
 69د.ك/القطعة غطاء ثابت %100 :صوف .مقعد
عرض  × 42عمق  ،40ارتفاع  56-43سم.
قشرة خشب بلوط مصبوغ باللون األبيض/بيج
فاتح 803.964.22 Gunnared

د.ك/القطعة

د.ك

منزل رقم 1

20

01

سبا طبيعي في حمامك،
مع الخامات الطبيعية والمناشف
الناعمة والروائح المنعشة.

GODMORGON
مرآة

5

05

د.ك

04

21

 VILTOوحدة رفوف

21

د.ك

 BROGRUNDطقم دوش
مع خالط ترموستاتي

89

د.ك

06

07

09

02

 VILTOمقعد تخزين

750

9.

د.ك

08

FLODALEN
منشفة حمام

3.900

03

GODMORGON/ODENSVIK
وحدة حوض غسل مع درجين

69

د.ك

01
02
03

04

 GODMORGONمرآة  5د.ك زجاج مرايا .عرض
 × 60ارتفاع  96سم301.491.32 .
 EKOLNموزع صابون  1.900د.ك خزف حجري.
ارتفاع  18سم602.915.10 .
 GODMORGON/ODENSVIKوحدة حوض
غسل مع درجين  69د.ك حنفيات الحمام تُباع
على حدة .تكسية فويل وخزف .عرض × 63
عمق  ،49ارتفاع  64سم890.234.99 .
 BROGRUNDطقم دوش مع خالط ترموستاتي
 89د.ك ارتفاع  1170مم203.425.35 .

د.ك/القطعة

 VILTO 05وحدة رفوف  21د.ك عرض  × 46عمق
 ،26ارتفاع  150سم903.444.56 .
 FRYKEN 06صندوق مع غطاء ،طقم ذو  3قطع
 2.900د.ك المقاسات :قطعة قطر  10سم،
ارتفاع  6سم ،قطعة قطر  15سم ،ارتفاع 8
سم ،قطعة قطر  20سم ،ارتفاع  10سم.
عشب البحر803.281.45 .
 IKORNNES 07مرآة طاولة  9.500د.ك قشرة
خشب الدردار وزجاج مرايا .عرض  × 27ارتفاع
 40سم003.069.20 .

 08جديد  FLODALENمنشفة حمام  3.900د.ك/
القطعة  %100قطن .عرض  × 70طول
 140سم403.808.71 .
 VILTO 09مقعد تخزين  9.750د.ك عرض × 48
عمق  ،30ارتفاع  45سم403.444.49 .

تركيب أثاث الحمام ليس ممتعاً .اترك لنا
هذه المهمة واستمتع بوقتك مع أصدقائك.

22
22

23

منزل رقم 1

01

02

 BJÖRKSNÄSسرير

139

د.ك

05

PAX/HASVIK
خزانة مالبس

291

د.ك

03

 BEKVÄM 04سلم

متدرج
900

األقمشة الناعمة واأللوان الهادئة تجعل
الغرفة مالذاً دافئاً.

 NISSEDAL 01مرآة  21د.ك زجاج مرايا
وتكسية فويل .عرض  × 65ارتفاع  150سم.
103.203.17
 02جديد  BJÖRKSNÄSسرير  139د.ك والمرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .عرض 180
× طول  ،214ارتفاع  109سم .مقاس المرتبة
 200×160سم492.475.66 .
 03جديد  JOFRIDبطانية  12د.ك  %80قطن،
 %20كتان .عرض  × 150طول  200سم.
603.957.44

4.

 BEKVÄM 04سلم متدرج  4.900د.ك خشب
أسبن مصمت .عرض  × 43عمق  ،39ارتفاع 50
سم601.788.87 .
 PAX 05خزانة مالبس  291د.ك عرض  × 200عمق
 ،66ارتفاع  236,4سم .أبيض/أبيض HASVIK
 392.650.42صناديق  KOMPLEMENTتباع
على حدة.

د.ك

 SKOGSALM 06غطاء لحاف وكيسا وسادة  21د.ك
 %100قطن .غطاء لحاف عرض  × 240طول 220
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض
 60سم403.374.96 .

06

 SKOGSALMغطاء
لحاف وكيسا وسادة

21

د.ك

هل تود شراء مرتبة جديدة؟ ال تقلق،
سوف نتولى نحن التخلص من مرتبتك
القديمة.

منزل رقم 1

24

ال تترك الصور على هاتفك فقط
01

 MAJGULLستائر معتمة،
زوج ستائر

17

د.ك

03

02

04

SILVERHÖJDEN

 MATHEAبطانية

3.500

د.ك

إطار

950

0.

د.ك/القطعة

05

 MAJGULL 01ستائر معتمة ،زوج ستائر  17د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 145طول  300سم.
903.467.52
 JANSJÖ 02مصباح عمل  4.900 LEDد.ك ألومنيوم
مطلي وفوالذ .ارتفاع  60سم603.859.38 .
 KUBBIS 03عالقة مع  7خطافات  5.250د.ك/
القطعة خشب مصمت .عرض  × 105عمق ،10
ارتفاع  9سم102.895.76 .

 MATHEA 04بطانية  3.500د.ك  %98,7قطن،
%1,2بوليستر %0,1 ،إيالستين/إسباندكس.
عرض  × 120طول  180سم103.746.02 .
 05جديد  KOMPLEMENTصندوق  3د.ك/قطعتين.
 %100بوليستر .عرض  × 15عمق  ،26,5ارتفاع
 12سم104.040.53 .

تصفح مجموعتنا الكبيرة من
منتجات غرف النوم على
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 SILVERHÖJDENإطار .تكسية فويل وبالستيك.
الصورة عرض  × 13ارتفاع  18سم403.704.00 .

26

27

مقاعد غرفة الجلوس

مقاعد غرفة
الجلوس

الراحة واالسترخاء مع GRÖNLID؛ صوفا
رحبة تسع جميع أفراد األسرة ،ويمكنك
إضافة المزيد من الوحدات لتدعو جميع
أصدقائك أيضاً.

01

 BRYTÄRTآنية نباتات

0.

950

 01جديد  BRYTÄRTآنية نباتات
 0.950د.ك/القطعة خزف .الحد
األقصى لقطر آنية الزهور  12سم.
603.855.61

06

د.ك/القطعة

 GRÖNLIDصوفا زاوية-3 ،مقاعد

340

د.ك

ال شيء يُضاهي متعة الجلوس على صوفا
مريحة لمشاهدة برنامجك المفضل أو اللعب
مع أطفالك أو حتى إجراء اجتماع عمل عبر
اإلنترنت (في مالبس النوم بالطبع)؛ لذلك
نحرص على تصميم صوفات بأحجام وتصاميم
مختلفة لتعثر على ما تبحث عنه بسهولة
وبسعر مناسب أيضاً.

 LOHALS 02سجاد ،حياكة مسطحة
 25د.ك  %100قنب هندي .عرض 160
× طول  230سم502.773.93 .
 JENNYANN 03بطانية  9.750د.ك
 %100قطن .عرض  × 130طول 170
سم503.537.73 .

02

 04جديد  URSULAغطاء وسادة
 5.900د.ك  %100رامي .طول × 65
عرض  65سم603.958.38 .
 05جديد  GLADOMطاولة صينية
 6.900د.ك فوالذ مطلي .قطر ،44,5
ارتفاع  52,5سم703.378.19 .

03

750

 06جديد  GRÖNLIDصوفا زاوية-3 ،مقاعد
 340د.ك غطاء %100 :قطن .عرض
 × 235/182عمق  ،98ارتفاع 104
سم .بني فاتح 692.553.91 Inseros
هل تحتاج إلى مساعدة في
حمل صوفا  GRÖNLIDالجديدة
إلى منزلك؟ ال تقلق ،سوف
نقوم نحن بالمهمة نياب ً
ة عنك ،بل
وسنخلصك من الصوفا القديمة
أيضاً.

 JENNYANNبطانية

05
04

9.

د.ك

هذه الصفحات تحتوي على تشكيلة صغيرة
فقط من صوفات ايكيا ،انظر مجموعة منتجاتنا
الكاملة على موقعنا اإللكتروني:
 ،www.IKEA.com.kwأو في معرض ايكيا.

28

مقاعد غرفة الجلوس

مقاعد غرفة الجلوس

29

ألوان منتجات  JOFRIDمستخلصة من بقايا المنتجات
الزراعية مثل قشر البرتقال والمكسرات.

01

07

 JOFRIDغطاء وسادة

900
02

 FÄRLÖVكرسي بذراعين

05

135

د.ك

3.

د.ك/القطعة

 TIDVATTENمزهرية

2.500

فرنسيس كيويت ،المصمم
«كنت أحاول ،من خالل تصميم
 ،FÄRLÖVتكوين صوفا رحبة وجذابة
تسع جميع أفراد السرة وتُشعر كل
فرد باللفة والراحة ودفء المنزل كل
يوم».

د.ك

03

06
 AINA 01ستائر ،زوج ستائر  21د.ك
 %100كتان .عرض  × 145طول 300
سم702.809.12 .

مقاعد أكثر عمقاً تجعلها مثالية لجميع النشطة من االسترخاء
وقت القيلولة إلى مشاهدة فيلم السهرة مع السرة.

 FÄRLÖV 02كرسي بذراعين  135د.ك
غطاء %62 :بوليستر %38 ،فيسكوز/
حرير صناعي .عرض  × 93عمق ،101
ارتفاع  88سم .رمادي داكن Djuparp
091.923.87
 FÄRLÖV 03مسند أقدام مع وحدة تخزين
 75د.ك غطاء %62 :بوليستر%38 ،
فيسكوز/حرير صناعي .طول × 64
عرض  ،84ارتفاع  51سم .رمادي داكن
691.926.76 Djuparp

04

LIATORP
طاولة كونسول

59

د.ك

 LIATORP 04طاولة كونسول  59د.ك
تشطيب بطالء وزجاج مقسَّي .طول
 × 133عرض  ،37ارتفاع  75سم.
001.050.64

انظر مجموعتنا الكاملة
من الوسائد وأماكن
الجلوس المريحة على
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو في معرض ايكيا.

08

09

 FÄRLÖVصوفا  3مقاعد

229

د.ك

 TIDVATTEN 05مزهرية  2.500د.ك
زجاج .ارتفاع  30سم403.359.92 .
 TIDVATTEN 06سلطانية  2.250د.ك
زجاج .قطر  26سم103.359.98 .
 07جديد  JOFRIDغطاء وسادة
 3.900د.ك/القطعة  %80قطن%20 ،
كتان .طول  × 65عرض  65سم.
رمادي-أزرق داكن 403.957.78
طبيعي 603.957.77
 RANARP 08مصباح أرضي للقراءة
 17د.ك فوالذ مطلي .ارتفاع  153سم.
ايكيا .موديل  .G1209 Ranarpيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 003.313.78 .D
 FÄRLÖV 09صوفا  3مقاعد  229د.ك
غطاء %59,5 :قطن %24 ،بوليستر،
 %16,5كتان .عرض  × 218عمق
 ،106ارتفاع  88سم .أبيض Flodafors
691.926.38

30

31

مقاعد غرفة الجلوس
أقصى درجات الراحة مع صوفات
 STOCKSUNDبوسائدها السميكة الناعمة
المزودة بالنوابض الجيبية الملفوفة على حدة
واألغطية المصنوعة بمهارة فائقة.
01

07

SANELA
غطاء وسادة

2.500

د.ك

02

 ARÖDمصباح أرضي
للقراءة

19

د.ك

03

04

 KRAGSTAطاولة قهوة

37

 SANELA 01غطاء وسادة  2.500د.ك
 %100مخمل قطني .طول  × 50عرض
 50سم603.701.64 .

د.ك

05

 LAGRADفانوس لشمعة كتلة،
لألماكن الداخلية/الخارجية

4.900

د.ك

 02جديد  ARÖDمصباح أرضي للقراءة
 19د.ك فوالذ مطلي وألومنيوم .ارتفاع
 180سم .ايكيا .موديل .G1705 Aröd
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 503.891.02 .D
 EKTORP 03كرسي بذراعين  85د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض × 104
عمق  ،88ارتفاع  88سم .رمادي داكن
991.648.94 Nordvalla
 KRAGSTA 04طاولة قهوة  37د.ك
تشطيب بطالء .قطر  ،90ارتفاع 48
سم802.622.53 .
 LAGRAD 05فانوس لشمعة كتلة،
لألماكن الداخلية/الخارجية  4.900د.ك
فوالذ مطلي وزجاج .ارتفاع  43سم.
903.726.37
 06جديد  STOCKSUNDصوفا بثالثة
مقاعد  199د.ك غطاء %78 :قطن
و %22بوليستر .عرض  × 199عمق
 ،97ارتفاع  84سم .ألوان متعددة
/Segerstaأسود/خشب 192.747.59
 SKATTEBY 07إطار  7.900د.ك
بالستيك ،ومركب خشب وبالستيك.
الصورة عرض  × 61ارتفاع  91سم.
403.098.08

06

 STOCKSUNDصوفا بثالثة مقاعد

199

د.ك

33

32
مجموعة  EKTORPمتوفرة دائماً في تغليف
مسطح ،فال تحتاج مساحة أكبر عند النقل
وتحافظ على البيئة وتوفر نقودك في الوقت
نفسه.

يمكنك غسل الغطية بسهولة
أو استبدالها بأخرى لتغيير شكل
الغرفة.

القطن المستخدم في
منتجات  EKTORPتأتي
مستخرج من مصادر
مستدامة.
وسادة ذات وجهين تمنحك
معدل استهالك مثالياً مع مرور
الوقت.

04

 EKTORPصوفا  3مقاعد
مع أريكة استرخاء

١٨٩

د.ك

02

 EKTORPصوفا بمقعدين

٩٩

د.ك
0١

03

05

ال تشغل بالك بالصوفا القديمة ،دع لنا
مهمة توصيل الصوفا الجديدة والتخلص
من القديمة.

 EKTORP 01صوفا بمقعدين  ٩٩د.ك غطاء%65 :
بوليستر و %35قطن .عرض  × 17٩عمق ،88
ارتفاع  88سم .أبيض 191.291.83 Vittaryd
 02جديد  EKTORPصوفا بمقعدين  ٩٩د.ك عرض
 × 17٩عمق  ،88ارتفاع  88سم .ألوان متعددة
Lingbo 192.575.14
 EKTORP 03كرسي بذراعين  75د.ك غطاء%100 :
قطن .عرض  × 104عمق  ،88ارتفاع  88سم.
أصفر 591.834.89 Skaftarp

 EKTORP 04صوفا  3مقاعد مع أريكة استرخاء
 18٩د.ك غطاء %55 :قطن %45 ،بوليستر .عرض
 × 252عمق  ،163/88ارتفاع  88سمLofallet .
بيج 491.291.53
 EKTORP 05مسند أقدام  2٩د.ك غطاء%55 :
قطن %47 ،بوليستر .طول  × 82عرض ،62
ارتفاع  44سم .بيج 691.291.14 Lofallet

مجموعة  ،EKTORPناعمة ولكن متينة ،بتصاميم متنوعة جودة عالية ،وبلمسة
كالسيكية متجددة .على مدار العشرين عاماً الماضية ونحن نحرص على تطوير
مجموعة أثاث الجلوس لتصبح أفضل وأكثر راحةً.

EKTORP

مقاعد غرفة الجلوس

34

35

03

ابتكرنا مجموعة  VIMLEبتصميم مرن ومريح ألننا
نؤمن أن الصوفا المثالية يجب أن تكون متعددة
االستخدامات .سوف تجد ما تبحث عنه مع مجموعة
 ،VIMLEسواء كنت تفضل صوفا بمقعدين أو بستة
مقاعد أو ما بينهما ،مع الكثير من خيارات التصميم
األخرى.

 EKERÖكرسي بذراعين

59

د.ك
 RIBBA 01إطار  2.750د.ك/القطعة
خشب مضغوط وبالستيك .الصورة
عرض  × 40ارتفاع  50سم.
203.784.59
 RIBBA 02إطار  1.500د.ك/القطعة
خشب مضغوط وبالستيك .الصورة
عرض  × 23ارتفاع  23سم .عمق 4,5
سم003.784.03 .

02
01

 RIBBAإطار،

2.

750

د.ك/القطعة

 03جديد  EKERÖكرسي بذراعين
 59د.ك  %100بوليستر .عرض × 71
عمق  ،73ارتفاع  73سمIdekulla .
رمادي داكن 704.025.60

04

 FOULUMسجاد،
حياكة مسطحة

49

د.ك

كل قطعة من سجاد ايكيا اليدوي
المصنوع من الصوف على يد
فنانين محترفين فريدة من نوعها.

05

 VÄGMÅLLAبطانية

4.

900

د.ك

06

LANDSKRONA
صوفا  3مقاعد

195

د.ك

 FOULUM 04سجاد ،حياكة مسطحة
 49د.ك سطح االستعمال%100 :
صوف .لُحمة %100 :قطن .عرض 170
× طول  240سم403.820.78 .
 VÄGMÅLLA 05بطانية  4.900د.ك
 %80بوليستر %20 ،أكريليك .عرض
 × 120طول  160سم503.730.97 .

07

 VIMLEصوفا  3مقاعد
مع أريكة استرخاء

294

د.ك

 LANDSKRONA 06صوفا  3مقاعد
 195د.ك غطاء %100 :بوليستر.
عرض  × 204عمق  ،89ارتفاع 78
سم .أخضر فاتح /Gunnaredمعدن
492.703.21
 07جديد  VIMLEصوفا  3مقاعد مع أريكة
استرخاء  294د.ك غطاء %78 :قطن
و %22بوليستر .عرض  × 252عمق
 ،164/98ارتفاع  100/80سم .رمادي/
أسود 892.536.02 Tallmyra
 NYBODA 08طاولة جانبية مع سطح ذي
وجهين  12د.ك خشب مضغوط وفوالذ
مطلي .طول  × 40عرض  ،40ارتفاع
 60سم203.426.44 .
 NYBODA 09طاولة قهوة مع سطح ذي
وجهين  23د.ك خشب مضغوط وفوالذ
مطلي .طول  × 120عرض  ،40ارتفاع
 40سم303.426.48 .
صوفا  VIMLEتأتي في عبوة
مسطحة مصممة بشكل يسمح
لك بحملها إلى منزلك بنفسك،
ولكن يسعدنا توصيلها إلى منزلك،
ومساعدتك في التخلص من
الصوفا القديمة أيضاً.

08
09

مقاعد غرفة الجلوس

36

تصميم أنيق وراحة فائقة

جدد الصوفا القديمة بغطاء جديد .ما رأيك في
هذا اللون األحمر الزاهي؟

01

 KIVIKصوفا بثالثة مقاعد

159

د.ك

02

استخدم أي عدد من مجموعة الطاوالت YPPERLIG
المصنوعة من خشب الزان المصمت حسب حاجتك.

06
03

 KIVIKأريكة استرخاء

100

د.ك

04

 YPPERLIGمجموعة
طاوالت ،طقم من 3

25

د.ك

 01جديد  KIVIKصوفا بثالثة مقاعد
 159د.ك غطاء %65 :بوليستر و %35
قطن .عرض  × 228عمق  ،95ارتفاع
 83سم .أحمر 292.529.74 Orrsta
 NYBODA 02طاولة قهوة مع سطح ذي
وجهين  15د.ك خشب مضغوط وفوالذ
مطلي .طول  × 75عرض  ،60ارتفاع
 50سم403.426.38 .
 KIVIK 03أريكة استرخاء  100د.ك
 %55قطن %25 ،بوليستر،
 %12فيسكوز/حرير صناعي %8 ،كتان.
عرض  × 90عمق  ،163ارتفاع
 83سم .بيج 391.943.61 Hillared
 GULLKLOCKA 04غطاء وسادة
 2.500د.ك/القطعة  %90بوليستر،
 %10نايلون .طول  × 50عرض  50سم.
602.917.51
 ÅDUM 05سجاد ،وبر طويل  14د.ك
وبر %100 :بوليبروبلين .الخلفية:
التكس صناعي .عرض  × 133طول
 195سم703.540.26 .

05

 YPPERLIG 06مجموعة طاوالت ،طقم
من  3قطع  25د.ك المقاسات:
 60,1×40×55سم42×40×40 ،
سم 24,2×25×40 ،سم .خشب
زان مصمت مطلي بطالء شفاف.
803.453.76

SANDBACKEN
صوفا  3مقاعد

99

د.ك

 SANDBACKENصوفا  3مقاعد .غطاء %55 :قطن %45 ،بوليستر.
عرض  × 212عمق  ،78ارتفاع  69سم .بيج LOFALLET
992.178.02

38

39
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STOCKHOLM؛ صوفا أكثر عمقاً مغطاة بقماش المخمل
الناعم ومبطنة بوسائد وثيرة للمزيد من الراحة.

صورة كبيرة الحجم ولكن يمكنك نقلها بنفسك بكل
سهولة؛ فاللوحة القماشية تأتي ملفوفة ،ويمكنك
شراؤها بإطار (يأتي أيض ًا في عبوة مسطحة) أو
بدونه ،وتعليقها في ثوانٍ.

 BJÖRKSTA 01صورة بإطار ،قمم أشجار
 23د.ك التصميم من ابتكار:
 %100 .Ulf Härstedtبوليبروبلين.
عرض  × 140ارتفاع  100سم.
192.474.93
01

 NJUTNING 02شمع معطر في كأس
 2.750د.ك زجاج وشمع بارافين/
شمع نباتي معطر .ارتفاع  10سم.
مدة االشتعال 40 :ساعة .برغموت
متبرعم/رمادي 603.505.28

 BJÖRKSTAصورة
بإطار ،قمم أشجار

23

05

د.ك

STOCKHOLM 2017
صوفا بثالثة مقاعد

549

د.ك

 FJÄDERKLINT 03ستائر ،زوج ستائر
 25د.ك ستارة %55 :كتان %45 ،قطن.
بطانة :قطن .عرض  × 145طول 300
سم903.690.98 .
 ÅRSTID 04مصباح أرضي  15د.ك فوالذ
مطلي بالنيكل %100 .بوليستر .ارتفاع
 155سم .ايكيا .موديل .G0104 Årstid
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 403.213.20 .D

08

06

 STOCKHOLM 2017 05صوفا بثالثة
مقاعد  549د.ك تتضمن  5وسائد ظهر
كبيرة ( 58,5×58,5سم) و 5وسائد
ظهر صغيرة ( 46,5×46,5سم) .عرض
 × 228عمق  ،112ارتفاع  72سم.
أزرق داكن 403.445.00 Sandbacka
 SANELA 06غطاء وسادة  2.500د.ك
 %100مخمل قطني .طول  × 50عرض
 50سم603.701.64 .

02

 NJUTNINGشمع
معطر في كأس

2.750

د.ك

03

FJÄDERKLINT
ستائر ،زوج ستائر

25

د.ك

 VINDUM 07سجاد ،وبر طويل  47د.ك
وبر %100 :بوليبروبلين .الخلفية:
التكس صناعي .عرض  × 170طول
 230سم203.449.83 .
 LÖVBACKEN 08طاولة جانبية  24د.ك
قشرة خشب الحور مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .طول  × 77عرض ،39
ارتفاع  51سم802.701.25 .

07

04

40

41
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07

وحدات الصوفا تمنحك
المزيد من الخيارات
01

 RUNDLIGسلطانية تقديم

2.

900

د.ك

08

03

 KUNGSHAMNصوفا
وحدات  3مقاعد

235

SVARTHÖ
غطاء وسادة

4.900

06

ضع وحدات  KUNGSHAMNفي أماكن
مختلفة أو استخدمها معاً كيفما تحب.

د.ك

 RUNDLIG 01سلطانية تقديم
 2.900د.ك خيزران مطلي بطالء
شفاف .قطر  30سم102.348.62 .

د.ك/القطعة

02
04

STORUMAN
مصباح طاولة

2.

900

د.ك

 STORUMAN 02مصباح طاولة
 2.900د.ك ورق وفوالذ .ارتفاع
 30سم .ايكيا .موديل B1611
 .STORUMANيتوافق مع المصابيح
من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
503.586.24
 SVARTHÖ 03غطاء وسادة
 4.900د.ك/القطعة  %100قطن .طول
 × 50عرض  50سم703.365.94 .

صوفا وثالثة أسرّة ووحدة تخزين مدمجة معاً.

 VÄNDEROT 04وسادة
 4.900د.ك/القطعة غطاء :قطن/
بوليستر .حشو داخلي :ريش بط .طول
 × 40عرض  65سم203.789.30 .
05

 VALLENTUNAصوفا
وحدات  4مقاعد مع  3أسرّة

640

د.ك

 VALLENTUNA 05صوفا وحدات  4مقاعد
مع  3أسرّة  640د.ك رمادي داكن
/Hillaredأسود 792.768.83 Murum
 ÅDUM 06سجاد ،وبر طويل  29د.ك وبر:
 %100بوليبروبلين .الخلفية :التكس
صناعي .قطر  195سم603.194.82 .
 LINDELSE 07سجاد ،وبر طويل
 29د.ك وبر %100 :بوليبروبلين.
الخلفية :التكس صناعي .عرض 170
× طول  240سم103.908.57 .
 KUNGSHAMN 08صوفا وحدات  3مقاعد
 235د.ك أغطية %100 :قطن و%100
بوليستر .عرض  × 237عمق ،219/85
ارتفاع  71سم .وردي /Idekullaبيج/
ألوان متعددة 192.750.80 Yttered
 STENLILLE 09سجاد ،وبر قصير  21د.ك
وبر %100 :بوليبروبلين .عرض
 × 170طول  240سم203.458.74 .

09
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مقاعد غرفة الجلوس

01

03

 STOCKHOLM 07سجاد ،حياكة
مسطحة  99د.ك سطح االستعمال:
 %100صوف جديد نقي .سدى:
 %100قطن .عرض  × 250طول
 350سم602.290.33 .

SJÖPENNA
مصباح معلق

7.750

د.ك

 SVALSTA 08مجموعة طاوالت ،طقم
من قطعتين  29د.ك المقاسات:
طاولة  40×45×55سم ،وطاولة
 45×63×73سم .قشرة خشب
البتوال802.806.76 .
 LANDSKRONA 09كرسي بذراعين
 145د.ك جلد محبب وقطن معالج
بالبوليورثان/بوليستر .عرض × 89
عمق  ،89ارتفاع  78سم .خشب/
أسود 590.317.78 Bomstad/Grann

09

 LANDSKRONAكرسي بذراعين

د.ك

145

 POÄNG 10كرسي بذراعين  27د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض 68
× عمق  ،82ارتفاع  100سم.
قشرة خشب البتوال/أسود Knisa
692.408.23
04

08

 STRIMLÖNNبطانية

د.ك

19

02

750

05

 VEDBOكرسي بذراعين

59

د.ك

9.

07

 JOHANNE 01غطاء وسادة
 4.500د.ك/القطعة  %100رامي .طول
 × 65عرض  65سم703.929.38 .

 JOHANNEبطانية

د.ك
تمتع بالدفء مع هذه البطانية
المنقوشة المصنوعة من الصوف
النقي.

06

 VITTSJÖمجموعة
طاوالت ،طقم من 2

د.ك

15

43

سوف تعشق كرسي  POÄNGلسنوات طويلة ،ويمكنك
تجديد مظهره وقتما رغبت بتغيير وسادة المقعد أو إضافة
مسند أقدام جديد ،أو كليهما معاً.

 02جديد  JOHANNEبطانية  9.750د.ك
 %100قطن .عرض  × 130طول 170
سم703.858.48 .
 SJÖPENNA 03مصباح معلق  7.750د.ك
بالستيك .قطر  35سم .ايكيا.
موديل  .T1704 Sjöpennaيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 003.424.71 .D
 STRIMLÖNN 04بطانية  19د.ك
 %100صوف .عرض  × 150طول
 200سم703.203.81 .
 VEDBO 05كرسي بذراعين  59د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض × 73
عمق  ،65ارتفاع  75سم .رمادي داكن
103.421.02 Gunnared
 VITTSJÖ 06مجموعة طاوالت ،طقم من
قطعتين  15د.ك المقاسات50×50 :
سم ،ارتفاع  50سم ،و 45×90سم،
ارتفاع  45,5سم .فوالذ مطلي وزجاج
مقسَّى وخشب مضغوط802.153.32 .

10

 POÄNGكرسي بذراعين

27

د.ك

مقاعد غرفة الجلوس
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لجميع احتياجاتك الترفيهية

انشر البهجة في منزلك بغطاء صوفا بتصميم
جريء ومميز؛ وما يجعله أكثر جاذبية أنه مصنوع
من قطن يأتي من مصادر أكثر استدامة.

BRIMNES

01

طاولة تلفاز

23

NOLMYRA 02
كرسي استرخاء
د.ك

13

 HEKTAR 01مصباح أرضي  21د.ك فوالذ
مطلي .ارتفاع  181سم .ايكيا .موديل
 .G1014 Hektarيتوافق مع المصابيح
من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
602.165.49
 NOLMYRA 02كرسي استرخاء  13د.ك
قشرة خشب بتوال مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف وبوليستر .عرض
 × 64عمق  ،75ارتفاع  75سم.
402.335.35

03
05

 LACK 03مجموعة طاوالت ،طقم من
قطعتين  9.750د.ك مقاسات :طاولة
 40×120سم ،ارتفاع  45سم ،وطاولة
 40×60سم ،ارتفاع  35سم .تشطيب
بطالء .أسود/أبيض 403.492.63

 KLIPPANصوفا
بمقعدين

79

د.ك

 ÅDUM 04سجاد ،وبر طويل  35د.ك وبر:
 %100بوليبروبلين .الخلفية :التكس
صناعي .عرض  × 170طول  240سم.
603.450.61
04

 KLIPPAN 05صوفا بمقعدين  79د.ك
غطاء %100 :قطن .عرض  × 180عمق
 ،88ارتفاع  66سم .ألوان متعددة
892.517.83 Sangis

 BRIMNESطاولة تلفاز خشب مضغوط وخشب حبيبي .عرض
 × 120عمق  ،41ارتفاع  53سم403.376.94 .

د.ك
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تصميم يصلح لجميع العصور بوسائد سميكة
محشوة بإسفنج عالي المرونة؛ لهذه
األسباب نعشق صوفا .EKTORP

04

 EKTORP 02صوفا بثالثة مقاعد  149د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض × 218
عمق  ،88ارتفاع  88سم .رمادي داكن
591.649.14 Nordvalla

01

تصميم مستوحى من الكرسي
بجناحين الذي صممته ايكيا في
خمسينيات القرن العشرين ،ولكن تم
اختباره للتأكد من مالءمته لنمط حياتنا
العصريSTRANDMON .؛ كرسي ال
غنى عنه في منزلك.

06
 VINTERGATA 01مصباح معلق
 9.750د.ك/القطعة بوليستر
وبالستيك وفوالذ .قطر  42سم.
ايكيا .موديل .T1629 VINTERGATA
يحتوي على مصابيح  LEDمدمجة
من فئات تصنيف الطاقة A++ :إلى D
203.424.70

 HEMNES 03طاولة قهوة  35د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء
شفاف .طول  × 90عرض  ،90ارتفاع
 46سم101.762.92 .
 DORTHE 04وسادة  4.900د.ك/القطعة
حشوة ريش البط .طول  × 50عرض
 50سم703.838.30 .

47

07

STRANDMON
كرسي بجناحين

75

د.ك

08
05

 ODDRUNبطانية

4.

500

د.ك

 05جديد  ODDRUNبطانية  4.500د.ك
 %100قطن .عرض  × 130طول 170
سم303.957.93 .

02

 EKTORPصوفا بثالثة مقاعد

149

د.ك

 LERSTA 06مصباح أرضي للقراءة
 4.750د.ك .ألومنيوم .ارتفاع 131
سم .ايكيا .موديل .G0523-1 LERSTA
يحتوي على مصابيح  LEDمدمجة
من فئات تصنيف الطاقة A++ :إلى D
601.109.01

09

 GUALÖVطاولة تخزين

17

د.ك

 STRANDMON 07كرسي بجناحين
 75د.ك غطاء %100 :بوليستر .عرض
 × 82عمق  ،96ارتفاع  101سم.
رمادي داكن 203.432.24 Nordvalla
 STRANDMON 08مسند أقدام  29د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض × 60
عمق  ،40ارتفاع  44سم .رمادي داكن
503.004.16 Nordvalla
 GUALÖV 09طاولة تخزين  17د.ك فوالذ
مطلي .قطر  ،60ارتفاع  47سم.
703.403.79

03

 10جديد  TULLSTAكرسي بذراعين
 39د.ك غطاء %55 :قطن%45 ،
بوليستر .عرض  × 79عمق  ،69ارتفاع
 64سم .بيج 292.727.12 Lofallet
فقط أخبرنا بالمنتجات التي تريد
شراءها ودع لنا مهمة جمعها
وتوصيلها إلى منزلك.

10

 TULLSTAكرسي بذراعين

39

د.ك

48
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01

صوفا مريحة ومتعددة االستخدامات ،وتتضمن وحدة
تخزين في األسفل ،ووسائد متحركة ال تنزلق .تعرف
على FLOTTEBO؛ أكثر من مجرد صوفا سرير.

 KOARPكرسي بذراعين

59

49

د.ك/القطعة

02

 GURLIغطاء وسادة

0.

950

د.ك/القطعة

TILLTALANDE؛ مجموعة
فرص العمل
03

 NÖDEBOسجاد،
وبر قصير

99

د.ك

 KOARP 01كرسي بذراعين
 59د.ك/القطعة غطاء %100 :بوليستر.
عرض  × 83عمق  ،78ارتفاع  75سم.
أبيض/بيج 192.217.18 Gunnared

 NÖDEBO 03سجاد ،وبر قصير  99د.ك
سطح االستعمال %100 :صوف جديد
نقي .سدى %100 :قطن .عرض
 × 170طول  240سم903.723.31 .
 SÖDERHAMN 04صوفا  4مقاعد مع
أريكة استرخاء  260د.ك غطاء:
 %97بوليستر و %3نايلون .عرض
 × 291عمق  ،151/99ارتفاع  83سم.
وردي فاتح 691.513.17 Samsta

 SÖDERHAMNصوفا  4مقاعد
مع أريكة استرخاء

260

د.ك

 TVÄRS 05مصباح طاولة
 1.250د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .ارتفاع  17سم .ايكيا.
موديل  .B1604 Tvärsيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 403.561.40 .D
 BURVIK 06طاولة جانبية  11د.ك فوالذ
مطلي وطبقات من قشرة خشب
البتوال مثبتة بالصمغ .قطر  ،38ارتفاع
 45سم .ارتفاع الطاولة  +المقبض
 78سم803.403.88 .
TVÄRS 05
مصباح طاولة
د.ك/القطعة
250

1.

 FLOTTEBO 07صوفا-سرير  189د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض × 200
عمق  ،120ارتفاع  79سم .مقاس
السرير  200×120سم .أخضر Lysed
292.222.32

11

د.ك

 GURLI 02غطاء وسادة
 0.950د.ك/القطعة  %100قطن .طول
 × 50عرض  50سم .زهري فاتح
 203.436.29أزرق 402.811.40

 ،NÖDEBOسجاد يدوي مصنوع من صوف جديد نقي
بنسبة .%100

04

06

 BURVIKطاولة جانبية

07

 FLOTTEBOصوفا-سرير

189

د.ك

فرص العمل هي من أكبر القوى
الدافعة للتغيير اإليجابي .أدت األزمة
السورية إلى فرار أكثر من  5ماليين
شخص من سوريا ،لجأ عدد كبير
منهم إلى المملكة األردنية المجاورة.
ولمحاولة توفير حل سريع للمساعدة،
عملنا على تكوين شراكة مع
مؤسسة نهر األردن غير الهادفة للربح
لتوفير فرص عمل لعددٍ من السيدات،
من الجنسيتين ،لتصنيع منتجات
مجموعة  TILLTALANDEيدوياً.
تصاميم المجموعة مبنية على الفنون
التقليدية التي تتوارثها األجيال لينتج
عنها مجموعة جميلة من المنتجات
تناسب المنازل العصرية .إننا نشعر
بالفخر لنشر ما تنتجه هؤالء النساء
في العالم أجمع ،ولمساعدتهن على
الكسب وتمكينهن لكونهن نساء
عامالت من خالل توفير فرص عمل
فقط.
هذا المشروع هو واحدٌ فقط من
المشروعات االجتماعية التي تتبناها
ايكيا .لمزيد من المعلومات ،تصفح
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw

50

مقاعد غرفة الجلوس

01

مقاعد غرفة الجلوس

صوفا  SANDBACKENذات الهيكل المعدني
الذي يجعلها متينة وخفيفة الوزن في آنٍ
واحد ،لتتمكن من نقلها من المعرض ،ومن
غرفة ألخرى ،أو من منزلٍ آلخر بمنتهى
السهولة.

 AINAستائر ،زوج ستائر

21

51

ً
ً
ليال.
نهارا وسرير
صوفا
ما أجمل تعدد الخيارات!

د.ك

06
 AINA 01ستائر ،زوج ستائر  21د.ك
 %100كتان .عرض  × 145طول 300
سم802.841.94 .
 02جديد  HARÖRTوسادة  6.750د.ك
الغطاء %100 :رامي .حشو داخلي:
 %100ريش بط .طول  × 40عرض 65
سم004.094.85 .

 VILJESTARKمزهرية

0.250

د.ك/القطعة

07

 LINDVED 03طاولة جانبية  4.900د.ك
فوالذ مطلي .قطر  ،50ارتفاع  68سم.
301.256.97
 SANDBACKEN 04صوفا-سرير زاوية
 149د.ك عرض  × 212عمق
 ،149/78ارتفاع  69سم .مقاس
السرير  200×140سم .بيج Lofallet
792.179.02
 VIGDIS 05غطاء وسادة
 3.500د.ك/القطعة  %100رامي .طول
 × 50عرض  50سم .بيج 20261732
رمادي داكن 303.201.37

02
03

08

 KRISTALLERثريا،
 3أذرع

18

د.ك

 VILJESTARK 06مزهرية
 0.250د.ك/القطعة زجاج .ارتفاع 17
سم003.385.77 .

04

 VILJESTARK 07مزهرية
 0.350د.ك/القطعة زجاج .ارتفاع 8
سم003.397.94 .

SANDBACKEN
صوفا-سرير زاوية

149

د.ك

05

 KRISTALLER 08ثريا 3 ،أذرع  18د.ك
فوالذ وزجاج .قطر  32سم .ايكيا.
موديل  .T0501 Kristallerتتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 800.894.61 .D
 REMSTA 09كرسي بذراعين  55د.ك
غطاء %62 :بوليستر %38 ،فيسكوز/
حرير صناعي .عرض  × 60عمق ،66
ارتفاع  88سم .رمادي داكن Djuparp
503.446.70

09

 REMSTAكرسي
بذراعين

55

د.ك

52

مقاعد غرفة الجلوس

مقاعد غرفة الجلوس

استخدم الستائر المتعددة الطبقات لتتحكم في كمية
ضوء الشمس النافذة إلى الغرفة.

01

0.950

 FRIHETENتتحول من صوفا إلى سرير ،ثم
إلى صوفا مرة أخرى في لحظات.

05

REGOLIT
غطاء مصباح معلق

02

د.ك

 HILJAستائر،
زوج ستائر

5.900

د.ك

53

 FRIHETENصوفا-سرير
زاوية مع تخزين

169

د.ك

 REGOLIT 01غطاء مصباح معلق
 0.950د.ك ورق األرز .قطر  45سم.
701.034.10
 HILJA 02ستائر ،زوج ستائر  5.900د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 145طول
 300سم903.907.35 .
 SKOGSALM 03غطاء لحاف وكيس
وسادة  13د.ك  %100قطن .غطاء
لحاف عرض  × 150طول  200سم.
كيس وسادة طول  × 50عرض
 60سم003.375.11 .

03

 BRÅTHULT 04صوفا-سرير زاوية
 149د.ك غطاء %95 :بوليستر
و %5نايلون .عرض  × 212عمق
 ،78ارتفاع  69سم .مقاس السرير
 200×140سم .رمادي-أخضر Borred
092.178.49

 SKOGSALMغطاء
لحاف وكيس وسادة

13

د.ك

 FRIHETEN 05صوفا-سرير زاوية مع
تخزين  169د.ك عرض × 230
عمق  ،151ارتفاع  66سم .مقاس
السرير  204×140سم .رمادي داكن
392.167.54 Skiftebo

04

BRÅTHULT
صوفا-سرير زاوية

149

د.ك

 TINGBY 06طاولة جانبية على عجالت
 12د.ك خشب مضغوط وطالء .طول
 × 64عرض  ،64ارتفاع  45سم.
202.959.25
 NYHAMN 07صوفا سرير  3مقاعد مع
مرتبة جيبية ذات نوابض  119د.ك
عرض  × 200عمق  ،97ارتفاع 90
سم .مقاس السرير  200×140سم.
بيج فاتح 891.976.87 Borred

07

 NYHAMNصوفا سرير  3مقاعد
مع مرتبة جيبية ذات نوابض

119

د.ك

10

08

 SANELA 08غطاء وسادة
 2.500د.ك/القطعة  %100مخمل
قطني .طول  × 50عرض  50سم.
903.210.30
 VINDUM 09سجاد ،وبر طويل  47د.ك
وبر %100 :بوليبروبلين .الخلفية:
التكس صناعي .عرض  × 170طول
 230سم503.449.86 .
 RÅDVIKEN 10كرسي بذراعين  59د.ك
ورق وفوالذ .عرض  × 79عمق ،73
ارتفاع  82سم502.954.72 .

06
09

مقاعد غرفة الجلوس

54

يجذب األنظار ،مهما كان الرتفاع

هل حان موعد النوم؟ كل ما عليك فعله هو
جذب اإلطار السفلي ألعلى وطي مسند
الظهر ألسفل لتنعم بنوم مريح.

02

 HOLMSUNDصوفا بثالثة
مقاعد-سرير

169

د.ك

03
 01جديد  LUNNARPطاولة جانبية
 1٢د.ك طول  × 55عرض  ،45ارتفاع
 55سم703.990.20 .
01

04

 BLÅRIPSغطاء
لحاف وكيس وسادة

9.500

 HOLMSUND 0٢صوفا بثالثة مقاعد-
سرير  1٦٩د.ك عرض  × ٢30عمق
 ،٩٩ارتفاع  ٩٦سم .مقاس السرير
 ٢00×140سم .أزرق فاتح Orrsta
892.407.56

MAJORNA

 03جديد  DAGGRUTAغطاء وسادة
 1.500د.ك/القطعة  %100قطن .طول
 × 50عرض  50سم503.957.87 .

د.ك

مصباح أرضي

750

 BLÅRIPS 04غطاء لحاف وكيس وسادة
 ٩.500د.ك  %55ليوسيل ساتان%45 ،
قطن ساتان .غطاء لحاف عرض × 150
طول  ٢00سم .كيس وسادة طول
 × 50عرض  80سم803.375.69 .

06

 BEGÄRLIG 05مزهرية  ٦.٢50د.ك زجاج.
ارتفاع  ٢٩سم303.097.81 .

 PEPPARKORNمزهرية

5.

900

د.ك
05

 0٦جديد  PEPPARKORNمزهرية
 5.٩00د.ك زجاج مطلي .ارتفاع ٢8
سم203.926.53 .

شاهد المزيد من
الصوفات والطاولت
والكراسي على
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
وفي معرض ايكيا.

 MAJORNAمصباح أرضي .ورق وفوالذ.
ارتفاع  140سم .ايكيا .موديل G1605
 .MAJORNAيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
403.236.73

9.

د.ك

 BRÅTHULT 01صوفا-سرير زاوية  155د.ك
غطاء %100 :بوليستر .عرض  × 212عمق
 ،149/78ارتفاع  69سم .مقاس السرير
 200×140سم .برتقالي/أحمر Vissle
892.178.45
 TUVALIE 02بطانية  3.500د.ك  %100قطن.
عرض  × 120طول  180سم103.522.90 .

56
اختر قطع األثاث التي تستفيد منها
ألكثر من وظيفة .الصوفا تتحول إلى
سرير مريح ،ويمكنك تخزين بياضات
السرير في مسند األقدام.

01

 BRÅTHULTصوفا -سرير زاوية

 03جديد  GLADOMطاولة صينية  6.900د.ك
فوالذ مطلي .قطر  ،44,5ارتفاع  52,5سم.
304.119.91
 04جديد  VIDEBÄKسجاد ،حياكة مسطحة
 55د.ك/القطعة سطح االستعمال%100 :
صوف .سدى %100 :قطن .عرض  × 133طول
 195سم103.908.62 .

منزل رقم 2

155

د.ك

02

غرفة صغيرة...
مساحتك فيها
كبيرة
كل منزل فريد من نوعه ،كبصمات األصابع .ومهما
كانت مساحة منزلك ،ستتمكن من التعبير عن ذوقك
وشخصيتك .فقط استخدم القطع التي تعشقها،
وتلبي احتياجاتك.

03

04

VIDEBÄK
سجاد ،حياكة مسطحة

55

د.ك/القطعة

هذه الشقة الصغيرة تستمد شخصيتها من األلوان
الزاهية والمزج بين التصاميم المختلفة والقطع اليدوية
الصنع .أما مركز الغرفة فخصصناه للجلوس والراحة،
ليستمتع كل أب وأم بوقت مميز مع أطفالهما عند اللعب
وتناول الطعام واالستحمام والمزيد من المرح والنوم.

منزل رقم 2

58

01

منزل رقم 2

ضع خزانة بالقرب من طاولة الطعام لتتمكن
من تحضير السفرة في دقائق معدودة.
األبواب الزجاجية ستمكنك من عرض
مقتنياتك المفضلة لألصدقاء واألقارب ،ولكن،
احرص على تثبيت الخزانة في الحائط
لتفادي وقوع أية حوادث.

 FÖRESLÅسلطانية،
طقم من 2

04

59

 JÄRAغطاء
مصباح

4.900

د.ك

1.900

د.ك

02

 BILLYمكتبة
بأبواب زجاجية

59

د.ك

07

05

 INGOLFكرسي
أطفال

15

د.ك
06

03

 PYSSLAخرز

1.

900

د.ك

08

 01جديد  FÖRESLÅسلطانية ،طقم من قطعتين
 1.900د.ك يتضمن :سلطانية (قطر  15سم،
ارتفاع  7سم) وسلطانية (قطر  21سم،
ارتفاع  8سم)103.752.82 .
 02جديد  BILLYمكتبة بأبواب زجاجية  59د.ك
عرض  × 80عمق  ،30ارتفاع  202سم.
803.856.16
 PYSSLA 03خرز  1.900د.ك لألطفال من عمر
 4سنوات .بالستيك بولي إيثيلين501.285.72 .

 JÄRA 04غطاء مصباح  4.900د.ك قاعدة المصباح
وطقم األسالك يُباع كل منهما على حدة.
فيسكوز/حرير صناعي وكتان وبالستيك وفوالذ.
قطر  ،44ارتفاع  29سم003.283.66 .
 05جديد  DITTEالقماش  0.950د.ك/متر
 %100قطن .عرض  140سم803.958.04 .
 INGATORP 06طاولة مع جناح ينطوي  39د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء
شفاف .طول  × 59/88/117عرض  ،78ارتفاع
 73سم802.214.27 .

هل تبحث عن مكان لتناول الكعك المُحلى مع مساحة
لالنطالق واإلبداع؟ لقد عثرت على ضالتك؛ طاولة الطعام
القابلة للتمديد ستصبح قطعة األثاث المفضلة لديك.

 INGOLF 07كرسي أطفال  15د.ك لألطفال من
عمر  3سنوات .مصبوغ بطالء .عرض  × 41عمق
 ،45ارتفاع  77سم901.464.56 .
 KAUSTBY 08كرسي  11د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف .عرض 44
× عمق  ،48ارتفاع  103سم401.822.44 .

استمتع بممارسة هواياتك المفضلة،
ودعنا نجمع مشترياتك ونوصلها إليك.

61

غرفة دافئة بتصميم
يفاجئ الجميع

ألوان متنوعة وزاهية على ألواح خشبية
رقيقة ،وخامات صلبة بخطوط ناعمة،
لمسات يدوية ،مع القليل من المرح.
انظر دليل تحقيق تلك المعادلة الصعبة.

 OLLSTA 01غطاء مصباح  1.900د.ك قاعدة
المصباح وطقم األسالك يُباع كل منهما
على حدة .قماش وفوالذ .قطر  ،27ارتفاع
 18سم303.262.00 .
 DUKTIG 02طقم كعك  4قطع  2.900د.ك
يتضمن 3 :قوالب كعك ذات قطع قابلة
لإلزالة وشريحة من الكعك .لألطفال
من عمر  3سنوات %100 .بوليستر.
703.807.75
 03جديد  STARTTIDميدالية مفاتيح
 0.750د.ك ارتفاع  11سم204.106.33 .
 04جديد  MORGONTEطبق/سلطانية،
طقم من  3قطع  3.500د.ك يتضمن:
سلطانية ( 10سم) ،سلطانية (13,5
سم) ،طبق ( 16سم)503.982.67 .

03

 05جديد  GRADVISآنية نباتات  2.250د.ك
الحد األقصى لقطر أصيص الزهور
 15سم .ارتفاع  15سم703.915.33 .

02

01

 MOPPE 06صندوق صغير مع أدراج
 6.900د.ك القطعة المعروضة هنا
مطلية .خشب بتوال رقائقي .عرض × 42
عمق  ،18ارتفاع  32سم402.163.57 .
 MÅLA 07ورق  2.500د.ك يتضمن:
 15ورقة مقاس  120/A4جرام  -أبيض،
 45ورقة مقاس  120/A4جرام  -ألوان
زاهية متنوعة 45 ،ورقة مقاس 100/A4
جرام  -أبيض 24 ،ورقة مقاس 100/A4
جرام  -ألوان باستيل متنوعة 25 ،ورقة
مقاس  100/A3جرام  -أبيض .ورق مبيَّض
ل من الكلور301.933.23 .
خا ٍ

09

 MÅLA 08طباشير  0.500د.ك 9/قطع.
يتضمن :صندوق بالستيك مع غطاء و3
طبشور أبيض و 6طبشور ملوّن .لألطفال
من عمر  3سنوات .طول  8,5سم.
701.933.21

0.500

د.ك/القطعة

 MOPPEصندوق صغير
مع أدراج

6.900

د.ك
05

 10جديد  VATTENMYNTAالقماش
 1.900د.ك/متر  %100قطن .عرض
 150سم703.958.33 .

هل تبحث عن تصميم
تعشقه؟ لمزيد من
المعلومات ،تصفح
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

1.900

د.ك

 FÄRGRIKسلطانية

06

 FÄRGRIK 09سلطانية  0.500د.ك/القطعة
خزف حجري .قطر  16سم603.305.59 .

 OLLSTAغطاء مصباح

08
10

VATTENMYNTA
القماش

1.900

د.ك/متر

07

04

 MORGONTEطبق/سلطانية،
طقم من 3

3.500

د.ك

منزل رقم 2

62

63

غرفة الطفل يجب أن تكون مريحة
ومليئة باأللعاب بما يسمح له بتنمية
الشعور بالخصوصية ،ولكن ليس من
الضروري أن تحتوي على أربعة جدران؛
فاألطفال ال يحبون الجدران وال الحوافز
على أنواعها.
03

07

DAGGRUTA
غطاء وسادة

1.٥00

د.ك

01

0٢

 MÅLAورق

٢.

٥00

د.ك

06
المقاعد ليست للجلوس فقط ،بل يمكن استخدامها
أيضاً كوحدة تخزين أو طاولة جانبية.

0٥
04

 BUSUNGEخزانة مالبس

4٥

د.ك

08

 EKEDALENمقعد

٢9

د.ك
09

 BUSUNGEسرير قابل للتمديد

٥9

د.ك

 MÅLA 01ورق  2.500د.ك يتضمن 15 :ورقة مقاس
 120/A4جرام  -أبيض 45 ،ورقة مقاس
 120/A4جرام  -ألوان زاهية متنوعة 45 ،ورقة
مقاس  100/A4جرام  -أبيض 24 ،ورقة مقاس
 100/A4جرام  -ألوان باستيل متنوعة ،و 25ورقة
ل من
مقاس  100/A3جرام  -أبيض .ورق مبيَّض خا ٍ
الكلور301.933.23 .
 MÅLA 02قلم ملون  1.250د.ك 10/قطع .يتضمن:
 10أقالم بألوان مختلفة ومبراة301.933.18 .
 03جديد  DAGGRUTAغطاء وسادة 1.500د.ك
 %100قطن .طول  × 50عرض  50سم503.957.87 .

04

05
06
07

 JÄTTESTORدمية ناعمة ،فيل  6.500د.ك
لألطفال من عمر  12شهراً .القماش%100 :
بوليستر .حشو داخلي :ألياف بوليستر .طول
 60سم703.735.91 .
 EKEDALENمقعد  29د.ك قشرة خشب الدردار
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .طول
 × 105عرض  ،36ارتفاع  45سم403.407.62 .
 BUSUNGEخزانة مالبس  45د.ك تكسية فويل
وطالء .عرض  × 80عمق  ،52ارتفاع  139سم.
802.290.08
 FUBBLAمصباح حائط  8.750د.ك فوالذ مطلي.

عرض  × 10عمق  ،20ارتفاع  15سم .ايكيا.
موديل  .V1604 Fubblaيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 203.816.02 .D
 LATTJO 08غطاء لحاف وكيس وسادة  7.500د.ك
 %100قطن .غطاء لحاف عرض  × 150طول 200
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض  80سم.
503.509.20
 BUSUNGE 09سرير قابل للتمديد  59د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .عرض × 90
طول  ،208-138ارتفاع  100سم .مقاس المرتبة
 200×80سم902.290.17 .

ً
يوما ما سيتغلب أطفالك على الخوف من النوم
بمفردهم وسيتخلصون من فكرة أن الوحوش
تختبيء تحت أسرتهم ،ولكن حتى ذلك الحين
ستحتاج إلى الكثير من الدمى الطرية ومصباح
صغير بالقرب من سرير طفلك.

65

64
استمتع بنوم مريح ،حتى لو كانت غرفة نومك
هي ذاتها غرفة الجلوس .الستائر ،التي
تصممها بنفسك ،تضفي على غرفتك روح ًا
جديدة وتمنحك الخصوصية والنوم المريح.

01

04

 ARÖDمصباح أرضي
للقراءة

19

03

د.ك

 ALGOTقسمان/
أرفف

55

د.ك

05
02

06

 PROVINSROSغطاء لحاف
وكيسا وسادة

9.750

د.ك

 MALMخزانة ذات  3أدراج

29

د.ك/القطعة

األطفال فضوليون بطبعهم .حفاظاً على
سالمة الصغار ،احرص على تثبيت قطع
األثاث التي يزيد ارتفاعها على  75سم
في الحائط لتفادي سقوطها.

هل تحتاج إلى مساعدة في حمل الصوفا
الجديدة إلى المنزل؟ ال تقلق ،سنتولى
المهمة نياب ً
ة عنك ،بل وسنخلصك من
الصوفا القديمة أيضاً.

 PINNIG 01عالقة مع  3خطافات
 6.900د.ك/القطعة فوالذ مطلي وزنك.
عرض  × 79عمق  ،17ارتفاع  16سم.
003.297.90
 MALM 02خزانة ذات  3أدراج  29د.ك/القطعة
قشرة خشب الدردار مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف .عرض  × 80عمق  ،48ارتفاع  78سم.
801.033.44

 ALGOT 03قسمان/رفوف  55د.ك عرض × 132
عمق  ،41ارتفاع  197سم892.794.90 .
 04جديد  ARÖDمصباح أرضي للقراءة  19د.ك
فوالذ مطلي وألومنيوم .ارتفاع  180سم .ايكيا.
موديل  .G1705 Arödيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 503.891.02 .D

 FJÄLLA 05صندوق تخزين مع غطاء
 2.900د.ك/القطعة ورق وفوالذ .طول × 31
عرض  ،30ارتفاع  30سم204.040.19 .
 06جديد  PROVINSROSغطاء لحاف وكيسا
وسادة  9.750د.ك  %100قطن .غطاء لحاف
عرض  × 240طول  220سم .كيس وسادة
طول  × 50عرض  60سم403.901.63 .

فوضى أقل ،ومتعة أكثر .اختر قطع الديكور التي تمأل
يومك بالمرح والسعادة وتسمح لك بتوزيع مقتنياتك
وتخزينها وإخفاء ما ال تريد أن يراه اآلخرون.
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01

منزل رقم 2

استخدم خزانة عالية لتستغل أكبر مساحة من
الحائط بمساحات التخزين ،واستخدم كيساً
قابال ً للطي لحفظ الغسيل .هكذا تحقق أقصى
استفادة من أصغر المساحات.

 LÅDDANخطاف
بالصقات مطاطية

0.750

د.ك

05

 SILVERÅNخزانة
عالية ببابين

40

د.ك
04

02

03

02
03
04

29

د.ك

07

 VÅGSJÖNمنشفة يد

0.

750

01

 ALGOTسكة حائطية /أرفف

د.ك/القطعة

 LÅDDANخطاف بالصقات مطاطية  0.750د.ك
بالستيك ومطاط صناعي603.608.48 .
 ALGOTسكة حائطية/أرفف  29د.ك فوالذ
مطلي .عرض  × 66عمق  ،41ارتفاع  197سم.
899.326.87
 VÅGSJÖNمنشفة يد  0.750د.ك/القطعة
 %100قطن .عرض  × 50طول  100سم.
403.535.99
 SILVERÅNخزانة ذات مرآة  17د.ك تكسية
فويل وزجاج مرايا .عرض  × 60عمق  ،14ارتفاع
 68سم102.679.99 .

06

 SILVERÅN 05خزانة عالية ببابين  40د.ك تكسية
فويل .عرض  × 40عمق  ،25ارتفاع  172,2سم.
602.640.12
 SILVERÅN/HAMNVIKEN 06خزانة حوض الغسيل
مع بابين  47د.ك حنفيات الحمام تُباع على
حدة .تكسية فويل وخزف .عرض  × 63عمق
 ،45ارتفاع  90,5سم590.203.84 .
 JÄLL 07كيس غسيل مع حامل  0.950د.ك
بالستيك وفوالذ .طول  × 41عرض  ،43ارتفاع
 64سم 70.لتر701.189.68 .

 FÖRSIKTIG 08مقعد أطفال  0.750د.ك بالستيك
ومطاط .عرض  × 37عمق  ،24ارتفاع  13سم.
602.484.18

استرخ واستمتع بوقتك ودعنا نجمع كل
قطعة في حمامك الجديد ونوصلها إلى
منزلك نياب ً
ة عنك.

08

67
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منزل رقم 2

إنها حقاً أغطية ناعمة جداً
01
02

 NJUTNINGمزهرية
مع  6عصي معطرة

2.900

د.ك

04
03

 FABRIKÖRخزانة
بباب زجاجي

59

د.ك

05

ÄNGSLILJA
غطاء لحاف وكيس وسادة

500

خزانة قابلة للقفل لعرض مقتنياتك الثمينة
(بعيد ًا عن الصغار وأصابعهم المتسخة بالحلوى).

 TRENSUM 01مرآة  2.250د.ك زجاج مرايا
وستنلس ستيل .قطر  ،17ارتفاع  33سم.
245.244.85
 02جديد  NJUTNINGمزهرية مع  6عصي
معطرة  2.900د.ك تتضمن 6 :عصي معطرة
(طول  24سم) ،ومزهرية (ارتفاع  8,5سم).
نعمة الخزامى/أرجواني 903.555.67
 03جديد  FABRIKÖRخزانة بباب زجاجي  59د.ك
فوالذ وزجاج مقسّى .عرض  × 81عمق ،42
ارتفاع  113سم003.631.71 .

 ANNAKAJSA 04ستائر معتمة ،زوج ستائر
 25د.ك  %100بوليستر .عرض × 145
طول  300سم303.952.60 .
 SKUBBARE 05سلة  3.500د.ك/القطعة
 %100بوليستر .عرض  × 36عمق ،25
ارتفاع  38سم903.170.85 .
استخدم الخزانة الجديدة كما ترغب ،وإذا
لم تنل إعجابك تذكر أن سياسة اإلرجاع
تمنحك مهلة  90يوماً لتجربة المنتج
وإرجاعه.

 ÄNGSLILJAغطاء لحاف وكيس وسادة.
 %100قطن .غطاء لحاف عرض  × 150طول
 200سم .كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم .رمادي  703.186.70أبيض 703.185.66
أزرق فاتح 803.186.41

9.

د.ك/الطقم

70

71
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05

التخزين في
غرفة الجلوس

 SVALNÄSتشكيلة تخزين
معلقة على الحائط

95

د.ك

04

 TJENAصندوق تخزين مع غطاء

0.750

د.ك/القطعة

 SVALNÄS 01تشكيلة تخزين
معلقة على الحائط

109

د.ك

 SVALNÄS 01تشكيلة تخزين معلقة
على الحائط  109د.ك فوالذ مطلي
وخيزران .عرض  × 130عمق ،35
ارتفاع  176سم391.844.37 .
 PANORERA 02ساعة حائط
 7.900د.ك بالستيك وزجاج.
قطر  24سم103.741.50 .

الخيزران مادة طبيعية ومتينة ،وهو نبات عشبي طبيعي
سريع النمو بمعدل يصل إلى متر واحد يومياً وال يتطلب
إعادة زراعته ،مما يجعله خياراً مستداماً.

06

 EKET 03تشكيلة تخزين معلقة على
الحائط  28د.ك تكسية فويل
وخشب حبيبي .عرض  × 105عمق
 ،25ارتفاع  70سم891.890.60 .

02

إليك بعض المنتجات المفضلة لدينا .لمزيد
من المعلومات ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.

 04جديد  TJENAصندوق تخزين مع
غطاء  0.750د.ك/القطعة ورق .طول
 × 25عرض  ،18ارتفاع  15سم.
703.982.14
 SVALNÄS 05تشكيلة تخزين معلقة
على الحائط  95د.ك فوالذ مطلي
وخيزران .عرض  × 150عمق ،35
ارتفاع  176سم691.844.50 .
 HOVSTA 06إطار  3.500د.ك تكسية
فويل وبالستيك .الصورة عرض × 40
ارتفاع  50سم203.657.44 .
EKBY ALEX/EKBY LERBERG 07
رف مع درج  21د.ك طالء أكريليك
وخشب حبيبي .عرض × 119
عمق  29سم990.476.97 .

سوف تشعر بالراحة بمجرد تنظيم تلك القطع
الصغيرة التي تمأل غرفة الجلوس لتفسح مكاناً
لألمور األكثر أهمية مثل العمل أو االسترخاء
وقت الحاجة .نقدم لك كل ما تحتاج إليه
لتتمكن من تخزين أغراضك والعمل بتركيز.

07

EKBY ALEX/EKBY LERBERG
رف مع درج

21

د.ك

03

 EKETتشكيلة تخزين
معلقة على الحائط

28

د.ك
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عدِّل األرفف كما ترغب لعرض مقتنياتك الثمينة،
وأضف وحدات إضاءة داخلية لتبرز أجمل التفاصيل.

02

01

STOCKHOLM 2017
مصباح طاولة

15

03

د.ك

 BILLYمكتبة

75

د.ك

من منديل يليس إلى منزلك

04

ما أجمل االهتمام بالتفاصيل الصغيرة! زر لخفض
اإلضاءة يسمح لك بتهيئة األجواء في الغرفة
لتناسب رغباتك.

73

 STOCKHOLM 2017 01مصباح طاولة
 15د.ك فوالذ مطلي بالكروم وزجاج
مقسَّى .ارتفاع  32سم303.455.95 .
 URSHULT 02إضاءة خزانة LED
 5.900د.ك/القطعة فوالذ مطلي
بالنيكل .طول  29سم302.604.02 .
 BILLY 03مكتبة  75د.ك قشرة خشب
الدردار مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض × 120عمق  ،28ارتفاع 237
سم890.204.72 .
 BATTING 04صندوق ،مجموعة من
 3قطع  6.500د.ك المقاسات:
قطعتان ( 15×25×16سم)
وقطعة ( 18×35×27سم) .ورق.
603.272.36

08

 BILLY/OXBERGمكتبة

59

د.ك

أطلقت ايكيا مكتبة  ،BILLYمن تصميم
يليس لوندجرين )2016-1929( ،ألول
مرة في عام .1979
لم يكن يليس لوندجرين الموظف الرابع
في ايكيا فقط ،ولكن كان له الفضل
في العديد من المنتجات واالبتكارات
ً
مثال فكرة
التي تميزت بها ايكيا ،منها
العبوة المسطحة.
خطرت ليليس فكرة المكتبة BILLY
فرسم تصميمها األصلي على منديل،
ومنذ ذلك الحين تم تعديل التصميم
ً
عاما،
وتطويره أكثر من مرة خالل 40
وهو عمر هذا المنتج في ايكيا .كما
ُتضاف تصاميم جديدة إلى المجموعة
بشكل مستمر .ولكن ،في النهاية
مازالت مكتبة  BILLYتحتفظ بشكلها
ً
أيضا بجميع مميزاتها
األصلي وتحتفظ
األولية التي وردت على منديل يليس:
عملية ومرنة وعصرية وبسعر معقول.

 CYLINDER 05مزهرية/سلطانية ،طقم
من  3قطع  3.750د.ك يتضمن:
مزهرية (ارتفاع  20سم ،قطر 18
سم) ،مزهرية (ارتفاع  15سم ،قطر
 14سم) ،سلطانية (ارتفاع  9سم،
قطر  22سم) .زجاج801.750.91 .

05

06

 TJENA 06صندوق تخزين مع غطاء
 0.750د.ك/القطعة ورق .طول
 × 25عرض  ،18ارتفاع  15سم.
103.954.21

07

 BILLYمكتبة

36

د.ك

 BILLY 07مكتبة  36د.ك تكسية فويل.
عرض  × 240عمق  ،28ارتفاع
 106سم090.178.26 .
ثبت قطع األثاث التي يتجاوز
ارتفاعها  75سم في الحائط
لتجنب سقوطها وإصابات ألحد
أفراد أسرتك.

 BILLY/OXBERG 08مكتبة  59د.ك
قشرة خشب دردار مصبوغ .عرض
 × 80عمق  ،30ارتفاع  202سم.
 591.553.30وحدات اإلضاءة تباع
على حدة.
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75

الخزانة بباب زجاجي مما يجعلها مثالية لعرض مقتنياتك الجميلة
وفي الوقت نفسه تحافظ عليها من الغبار.

04

01

59

 KVARNVIKصندوق تخزين،
مجموعة من 3

6.900

آنية النباتات  CITRONSYRAمصنوعة من فوالذ مطلي
بالمينا؛ لذلك يمكن استخدامها داخل المنزل أو خارجه.

FABRIKÖR
خزانة بباب زجاجي

د.ك/الطقم

 01جديد  KVARNVIKصندوق
تخزين ،مجموعة من  3قطع
 6.900د.ك/الطقم المقاسات:
قطعة (قطر  15سم ،ارتفاع  9سم)،
قطعة (قطر  22سم ،ارتفاع  12سم)،
قطعة (قطر  29سم ،ارتفاع  15سم).
ورق وفوالذ303.970.75 .

03

7.500

د.ك

«استوحيت فكرة تصميم خزانة
 FABRIKÖRمن قطع األثاث الصناعي
التي تعود إلى أوائل القرن العشرين،
وباألخص الخزانات الطبية.
خزانة  FABRIKÖRمتينة وعالية الجودة
وهي مثالية لعرض أغراضك المفضلة».

05

FABRIKÖR
خزانة بباب زجاجي

59

 02جديد  CITRONSYRAآنية نباتات
 1.900د.ك الحد األقصى لقطر اآلنية
 15سم .ارتفاع  14سم403.873.87 .
BOLLEBYGD
صندوق عرض

د.ك

نيكي كارلسون ،المصمم

د.ك

 BOLLEBYGD 03صندوق عرض
 7.500د.ك فوالذ مطلي وبالستيك.
عرض  × 25ارتفاع  36سم.
603.866.26
 04جديد  FABRIKÖRخزانة بباب زجاجي
 59د.ك فوالذ وزجاج مقسَّى .عرض
 × 81عمق  ،42ارتفاع  113سم.
204.005.73
 05جديد  FABRIKÖRخزانة بباب زجاجي
 59د.ك فوالذ مطلي وزجاج مقسَّى.
عرض  × 57عمق  ،47ارتفاع
 150سم004.090.32 .

02

CITRONSYRA
آنية نباتات

1.900

د.ك

 MALSJÖ 06خزانة بباب زجاجي
 105د.ك قشرة خشب الدردار
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف وزجاج
مقسَّى .عرض  × 60عمق ،40
ارتفاع  186سم 303.034.87 .وحدات
اإلضاءة تباع على حدة.
EKBY HEMNES/EKBY HÅLL 07
رف جداري  5.900د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 79عمق  ،19ارتفاع  25سم.
990.477.15

06

 MALSJÖخزانة
بباب زجاجي

105

د.ك

07

EKBY HEMNES/EKBY HÅLL
رف جداري

900

5.

د.ك

تعجبك هذه القطع
ولكنك تبحث عن شيء
مختلف؟ لمزيد من
المعلومات ،تصفح
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
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اخفِ األسالك والمقابس وأسالك
التمديد داخل الكيس.

03

SJÖPENNA
مصباح طاولة

4.900

02

77

د.ك

 IDEBOكيس
تحكم في األسلك

1.750

د.ك

 LACK 01رف جداري  1.500د.ك/القطعة
تشطيب بطالء .طول  × 30عمق 26
سم701.036.22 .
01

 LACKرف جداري

06

 IDEBO 02كيس تحكم في األسالك
 1.750د.ك بالستيك بوليبروبلين
ونحاس .عرض  × 19عمق ،39
ارتفاع  29سم903.364.04 .

1.500

د.ك/القطعة
 LACK 04طاولة تلفاز

4.900

د.ك

 BESTÅطاولة تلفاز

69

د.ك

 SJÖPENNA 03مصباح طاولة  4.900د.ك
ارتفاع  30سم .ايكيا .موديل
 .B1618 Sjöpennaيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 903.238.78 .D
 LACK 04طاولة تلفاز  4.900د.ك مصبوغ
بطالء .عرض  × 90عمق  ،26ارتفاع
 45سم502.432.99 .

05

 KNALLBÅGEمنظم
معل ّق لإلكسسوارات

2.500

بفضل المنظم المع ّلق
لإلكسسوارات ،لن تبحث كثيراً
عن أجهزة التحكم عن ُبعد ،أو
تفقد نظارتك أو قلمك المفضل لحل
الكلمات المقاطعة في المساء.

د.ك

 KNALLBÅGE 05منظم معلّق
لإلكسسوارات  2.500د.ك %100
بوليستر .طول  × 91عرض  30سم.
603.439.10
 BESTÅ 06طاولة تلفاز  69د.ك عرض
 × 180عمق  ،40ارتفاع  48سم.
 Lappviken/Sindvikأسود-بني زجاج
شفاف 091.889.79
 BATTING 07سلة  3.750د.ك ورق.
عرض  × 27عمق  ،35ارتفاع 18سم.
403.272.37
 BYÅS 08طاولة تلفاز  35د.ك مصبوغ
بطالء .عرض  × 160عمق  ،42ارتفاع
 45سم802.277.97 .

07

08

 BYÅSطاولة تلفاز

35

د.ك
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األسالك المتناثرة تمثل
مصدراً دائماً لإلزعاج،
ولكننا نعلم كيف نخفيها
عن األنظار.

02

01

 ISBERGET 05حامل
كمبيوتر لوحي
LENNART 0٤

وحدة أدراج
د.ك
900

3.

 TERTIALمصباح عمل

3.250

79

0.

750

د.ك

د.ك

 TERTIAL 01مصباح عمل  3.250د.ك
فوالذ مطلي .الغطاء قطر  17سم.
ايكيا .موديل  .A1602F Tertialيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 503.728.61 .D

03

 KNALLBÅGE 02منظم معلّق
لإلكسسوارات  2.500د.ك
 %100بوليستر .طول  × 91عرض
 30سم603.439.10 .
 IDEBO 03كيس تحكم في األسالك
 1.750د.ك بالستيك بوليبروبلين
ونحاس .عرض  × 19عمق  ،39ارتفاع
 29سم103.364.03 .
 LENNART 04وحدة أدراج  3.900د.ك
فوالذ مطلي وبالستيك .عرض
 × 30عمق  ،34ارتفاع  56سم.
303.261.77

06

 FULLFÖLJAملحقات داخلية
لصندوق

1.900

د.ك

 ISBERGET 05حامل كمبيوتر لوحي
 0.750د.ك بالستيك بوليسترين.
عرض  × 25عمق  ،25ارتفاع  9سم.
203.025.96
 06جديد  FULLFÖLJAملحقات داخلية
لصندوق  1.900د.ك ورق .طول × 33
عرض  ،24ارتفاع  6سم304.022.89 .
 TJENA 07صندوق تخزين مع غطاء
 1.500د.ك ورق .طول  × 35عرض
 ،25ارتفاع  20سم603.954.28 .
 08جديد  TJENAمنظم مكتب  1.900د.ك
ورق .عرض  × 17,5عمق  ،25ارتفاع
 17سم603.954.52 .

08

07

81

80

اختر األرجل التي تناسب
ذوقك ،أو استخدم
الوحدة بدون أرجل.

مجموعة كبيرة من األبواب
بتشطيبات مختلفة لتختار منها
ما يناسب تصميم منزلك.

01
البساطة واألناقة في تصميم
بدون مقابض.

05

 BESTÅطاولة تلفاز مع أدراج

88

د.ك

 BESTÅتشكيلة تخزين تلفزيون/
باب زجاجي

109

د.ك

04

02

03

 BESTÅ 01طاولة تلفاز مع أدراج  88د.ك عرض
 × 180عمق  ،40ارتفاع  74سم .أكبر مقاس
ممكن للشاشة :شاشة مسطحة  70بوصة.
أسود-بني/Lappviken/زجاج شفاف أسود-بني
492.762.57 Stallarp
 BESTÅ 02تشكيلة تخزين مع أبواب زجاج  158د.ك
عرض  × 120عمق  ،40ارتفاع  192سم .أبيض
/Selsvikenشديد اللمعان/زجاج شفاف رمادي
فاتح-أخضر 392.077.64

 BESTÅ 03تشكيلة تخزين مع أبواب  58د.ك
عرض  × 120عمق  ،40ارتفاع  74سم .أبيض/
/Vassvikenأبيض 892.669.49 Sularp
 BESTÅ 04تشكيلة تخزين مع أبواب/أدراج  117د.ك
عرض  × 180عمق  ،42/40ارتفاع  128سم.
أبيض  Kallvikenرمادي داكن بتأثير الخرسانة/
قشرة خشب الدردار /Invikenأبيض Lappviken
892.777.40

 BESTÅ 05تشكيلة تخزين تلفزيون/باب زجاجي
 109د.ك عرض  × 240عمق  ،40/20ارتفاع
 166سم .أكبر مقاس ممكن للشاشة50 :
بوصة .أبيض /Lappvikenزجاج شفاف رمادي
فاتح 192.016.83

نعلم أن لديك الكثير من المشاغل ،لذا لنا
مهمة توصيل مشترياتك.

ألننا نؤمن بأهمية تعدد االستخدام ،عملنا على تطوير وحدات تخزين التلفاز BESTÅ
لتلبي كافة احتياجاتك .وحدة نموذجية رائعة يسهل تعديلها ،سواء لتنظيم أغراضك أو
عرضها أو الستخدامها كطاولة لتقديم الطعام.

BESTÅ

التخزين في غرفة الجلوس

82

83

التخزين في غرفة الجلوس

اجعل  KALLAXوحدة الرفوف المثالية الحتياجاتك
باستخدام المنظمات بأشكالها ووظائفها المختلفة.

06

17

04

01

 LACKوحدة
رفوف جدارية

د.ك

 KALLAXوحدة رفوف

19

د.ك
05
 KALLAX 01وحدة رفوف  19د.ك مصبوغ
بطالء .عرض  × 77عمق  ،39ارتفاع
 147سم 802.758.87 .صناديق
التخزين تباع على حدة.

03

02

 KALLAX 02مقسّم رفوف  5د.ك تكسية
فويل وطالء .عرض  × 33ارتفاع 33
سم603.460.70 .

 IKEA PSخزانة

27

د.ك

07

أحجام وأشكال وألوان مختلفة من  LIXHULTتسمح
لك بتكوين تشكيلة التخزين التي تحلم بها.

 KALLAX 03منظم معلّق لإلكسسوارات
 5د.ك/القطعة طول  × 56عرض
 36سم603.450.75 .
 FORSÅ 04مصباح عمل  7.500د.ك
ارتفاع  35سم503.580.30 .
 IKEA PS 05خزانة  27د.ك فوالذ مطلي.
عرض  × 119عمق  ،40ارتفاع
 63سم102.514.51 .
 LACK 06وحدة رفوف جدارية  17د.ك
مصبوغ بطالء .عرض  × 30عمق ،28
ارتفاع  190سم602.821.86 .
 07جديد  LANKMOJملف صندوق ،طقم
من  3قطع  2.900د.ك يتضمن:
 2ملف صندوق ( 5×15×21سم)
وملف صندوق ( 6,5×23×32سم).
ورق004.022.62 .
 LIXHULT 08تشكيلة تخزين
 28.900د.ك عرض  × 95عمق ،35
ارتفاع  82سم792.763.88 .

08

 LIXHULTتشكيلة
تخزين

28.

900

د.ك

عادة تقليل المقتنيات
هل تزعجك كثرة مقتنياتك
وتكدسها في المنزل؟ ال تقلق،
لست وحدك من يعاني من هذا األمر،
فتقرير «الحياة في المنزل» الذي
أعددناه يكشف أن امتالك الكثير من
األغراض هو أحد أسباب توتر األجواء
في المنزل ،ولكن التخلص منها قد ال
يمنحك الراحة التي تسعى إليها ،بل
قد يزيد شعورك بالقلق والتوتر ،فهي
تحمل ذكرياتنا وطموحاتنا وأحالمنا.
فهل يعني التخلص من الجيتار الذي ال
تستخدمه أبداً االعتراف بأنك لن تصبح
نجم ًا موسيقياً؟
تلك األشياء تمثل قيمة عاطفية
بالنسبة لنا ،ولذلك تشعرنا بالسعادة.
ما رأيك في تحديد أولوياتك واستخدام
حلول تخزين مبتكرة بدال ً من اإلسراع
بالتخلص من أشيائك الثمينة .يقول
البروفيسور راسل بيلك ،الخبير في
مغزى المتعلقات ،أن المغزى
الرئيسي هو اتباع أسلوب الحياة
النافع لنا بدال ً من مجرد التخلي عن
أشيائنا على الفور .مثال ً يمكننا تجربة
العيش من دونها مؤقتاً ،مما يساعدنا
على التفكير في األمر والتخلي عنها
فقط عندما نشعر أننا مستعدون لذلك.
وقد يكون ذلك خالل عام أو عامين،
وقد ال يأتي هذا اليوم أبداً ،كما هو
الحال مع ذلك الجيتار الحائر.
اقرأ المزيد من تقريرنا السنوي
«الحياة في المنزل» على الموقع
اإللكترونيlifeathome.ikea.com :

84

85

التخزين في غرفة الجلوس
مع مكتبة  LIATORPبتصميمها الريفي ،سوف
تشعر أنك وسط الطبيعة بالفعل.
01
02

04
03

 LIATORPخزانة جانبية

٩5

 GABBIGسلة

2.

500

د.ك

د.ك

 ARV BRÖLLOP 01منصة تقديم مع
غطاء  4.750د.ك/القطعة زجاج.
قطر  29سم401.255.50 .
 OTTAVA 02مصباح معلق  9.750د.ك
زجاج وألومنيوم .قطر  30سم .ايكيا.
موديل  .OTTAVA 1-T9711يتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 503.943.68 .D

05

 LIATORP 03خزانة جانبية  95د.ك
مصبوغ بطالء وزجاج مقسَّى .عرض
 × 145عمق  ،48ارتفاع  87سم.
404.180.20

 FJÄLLAصندوق
تخزين مع غطاء

1.٩00

د.ك

 GABBIG 04سلة  2.500د.ك روطان
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .عرض
 × 25عمق  ،29ارتفاع  15سم.
703.220.64
06

07

VARDAGEN
سلطانية تقديم

1.500

د.ك/القطعة

 BRUSALIخزانة مرتفعة مع باب

4٩

د.ك

 05جديد  FJÄLLAصندوق تخزين مع
غطاء  1.900د.ك ورق وفوالذ .طول
 × 26عرض  ،18ارتفاع  15سم.
103.991.98
 BRUSALI 06خزانة مرتفعة مع باب
 49د.ك تكسية فويل وخشب محبب.
عرض  × 80عمق  ،48ارتفاع
 190سم403.022.89 .
 VARDAGEN 07سلطانية تقديم
 1.500د.ك/القطعة خزف حجري.
قطر  24سم802.892.19 .
 08جديد  LIATORPمكتبة  79د.ك
مصبوغ بطالء .عرض  × 96عمق ،37
ارتفاع  214سم004.180.22 .
وحدات اإلضاءة تباع على حدة.
راحة بالك جزء أساسي من
تصاميمنا؛ لذلك زودنا جميع قطع
األثاث التي يتجاوز ارتفاعها 75
سم باألدوات الالزمة لتثبيتها
ومنعها من السقوط.

08

 LIATORPمكتبة

7٩

د.ك

التخزين في غرفة الجلوس

86
طاولة تلفاز مثالية لتنظيم األسالك
وتوصيلها بمقابس الكهرباء بسهولة.

02

 BRUSALIطاولة تلفاز

23

د.ك
04

03

 FJÄLLBOوحدة رفوف

19

د.ك

06

 FJÄLLBO 03وحدة رفوف  19د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف وفوالذ مطلي عرض
 × 50عمق  ،36ارتفاع  136سم.
703.421.99

 FLÅDISسلة

3.

 FJÄLLBO 01طاولة تلفاز  39د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف وفوالذ مطلي .عرض
 × 150عمق  ،36ارتفاع  54سم.
903.392.90
 BRUSALI 02طاولة تلفاز  23د.ك
تكسية فويل وخشب حبيبي .عرض
 × 120عمق  ،36ارتفاع  62سم.
 103.022.95السالل تباع على حدة.

05

500

87

د.ك

 PLEJA 04سلة سلكية مع يد  4.900د.ك
فوالذ مطلي وفلين .طول  × 36عرض
 ،27ارتفاع  15سم203.480.47 .

08

01

 FJÄLLBOطاولة تلفاز

39

د.ك

 HEMNESطاولة تلفاز

69

د.ك

07

 BRANÄS 05سلة  5.500د.ك/القطعة
روطان مطلي بطالء شفاف وخشب
مصمت .عرض  × 32عمق  ،34ارتفاع
 32سم001.384.32 .
 FLÅDIS 06سلة  3.500د.ك أعشاب
البحر .قطر  ،25ارتفاع  32سم.
603.221.73
 ÅRSTID 07مصباح طاولة  5.900د.ك
فوالذ مطلي بالنيكل %100 .بوليستر.
ارتفاع  55سم .ايكيا .موديل 1-B9819
 .Årstidيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
603.213.76
 08جديد  HEMNESطاولة تلفاز  69د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 148عمق ،47
ارتفاع  57سم504.135.26 .
أخبرنا فقط بالمنتجات التي
تريد شراءها ،ودعنا نجمعها
ونوصلها إليك.

8٩

88

02

04

03

خشب مصمت متين
وقوي ،ويزداد رونقه مع
مرور الوقت.

05

01

 HEMNESسرير نهاري يتضمن
 3أدراج/مرتبتين

129

د.ك

 HEMNESطاولة تلفاز

69

هل تبحث عن قطعة
أثاث عملية؟ ماذا عن
هذا السرير المزدوج
الذي يحتوي على
مساحة تخزين إضافية.

د.ك

 HEMNES 01سرير نهاري يتضمن  3أدراج/مرتبتين
 1٢٩د.ك بياضات السرير تباع على حدة.
تشطيب بطالء وإسفنج بوليورثان .عرض 8٩
× طول  ،٢0٩ارتفاع  83سم .يتضمن مرتبتين
 MOSHULTمقاس  ٢00×80سم691.861.14 .
 0٢جديد  HEMNESمكتبة  ٦٩د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .عرض ٩0
× عمق  ،37ارتفاع  1٩7سم604.135.02 .

 HEMNES 03خزانة ذات  5أدراج  ٤٩د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 58عمق  ،٤0ارتفاع  131سم.
202.471.90
 0٤جديد  HEMNESخزانة بباب زجاجي مع  3أدراج
 115د.ك خشب صنوبر مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف وزجاج مقسَّي .عرض  × ٩0عمق ،37
ارتفاع  1٩7سم504.135.07 .

 05جديد  HEMNESطاولة تلفاز  ٦٩د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 1٤8عمق  ،٤7ارتفاع  57سم.
504.135.26

استمتع بالنوم في سريرك الجديد بدال ً من
قضاء الوقت في تركيبه ،ودعنا نقوم بذلك
نياب ً
ة عنك.

تحفة رائعة تجمع بين مزايا التصاميم اإلسكندنافية التقليدية واللمسات العصرية.
قطع ال يؤثر الزمن في روعتها .على مدار العشرين عاماً الماضية عملنا على
تطويرها ،لتصلح لكل ركن في منزلك ،وتدوم لسنوات طويلة.

HEMNES

90

مساحات العمل

مساحات العمل

تتضمن ذراع تدوير يمكنك من تعديل ارتفاع
المكتب ليتناسب مع األنشطة التي تمارسها.

0٣

 -HATTEFJÄLLتم اختبار الكرسي لالستخدام
في المكاتب .وصمم خصيصاً ليتحمل سنوات
طويلة من تعديل الميل واالرتفاع.

LÅNGFJÄLL
وار
كرسي د َّ

٣٩

91

د.ك

0٥
04

NILSERIK
مقعد

1٧

01

وار
 HATTEFJÄLLكرسي د َّ
مع مسندين للذراعين

٧٩

د.ك

 HÄLLAN 01تشكيلة تخزين مع
أبواب  ٣9د.ك فوالذ مطلي .عرض
 × 45عمق  ،47ارتفاع  142سم.
592.494.09
 SKARSTA 02مكتب جلوس/وقوف
 75د.ك مصبوغ بطالء وفوالذ مطلي.
طول  × 120عرض  ،70ارتفاع
 120-70سم490.849.65 .

 SKARSTA 02مكتب
جلوس/وقوف

٧٥

د.ك

 LÅNGFJÄLL 0٣كرسي دوَّار  ٣9د.ك
مقعد عرض  × 5٣عمق  ،41ارتفاع
 5٣-4٣سم .أبيض/بيج Gunnared
592.522.94
 NILSERIK 04مقعد  17د.ك غطاء%100 :
بوليستر .مقعد ارتفاع  71-51سم.
أبيض/رمادي 903.097.21 Vissle
 05جديد  HATTEFJÄLLكرسي دوَّار
مع مسندين للذراعين  79د.ك
مقعد عرض  × 50عمق  ،40ارتفاع
 52-41سم .أبيض/بني فاتح-وردي
992.521.31 Gunnared
 ALEX 06وحدة أدراج بعجالت  ٣9د.ك
مصبوغ بطالء .عرض  × 67عمق ،48
ارتفاع  66سم401.962.41 .
 YPPERLIG 07مصباح عمل  15 LEDد.ك.
ارتفاع  44سم .ايكيا .موديل B1612F
 .YPPERLIGيحتوي على مصابيح LED
مدمجة من فئات تصنيف الطاقةA++ :
إلى  .Aال يمكن استبدال المصابيح في
وحدة اإلضاءة403.499.08 .
 TJENA 08منظم مكتب  1.900د.ك ورق.
عرض  × 17,5عمق  ،25ارتفاع
 17سم303.982.25 .

06

 ALEXوحدة أدراج
بعجالت

٣٩

د.ك

0٧

YPPERLIG
مصباح طاولة LED

1٥

د.ك

08

د.ك

مساحات العمل
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05

 FJÄLLBOطاولة
الحاسوب المحمول

15

01

د.ك

 ARKELSTORPمكتب

69

د.ك

 ARKELSTORP 01مكتب  69د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء
شفاف .عرض  × 140عمق  ،70ارتفاع
 74سم602.610.37 .
 KULLABERG 02كرسي دوَّار  19د.ك
خشب يوكاليبتوس مقولب وفوالذ
مطلي .مقعد عرض  × 42عمق ،39
ارتفاع  55-44سم903.255.18 .

02

 03جديد  PLEJAمنظم مكتب
 3.500د.ك فوالذ مطلي وفلين.
عرض  × 26عمق  ،34ارتفاع
 8سم003.480.48 .

06
08

 MÅLARNA 04مخطط سبورة سوداء
 11د.ك تشطيب بطالء .عرض
 × 90ارتفاع  60سم503.803.47 .
04

 MÅLARNAمخطط
سبورة سوداء

11
03

 PLEJAمنظم مكتب

500

3.

د.ك

93

د.ك

12

 FJÄLLBO 05طاولة الحاسوب المحمول
 15د.ك خشب صنوبر مصمت مصبوغ
ومطلي بطالء شفاف وفوالذ مطلي
عرض  × 100عمق  ،36ارتفاع 75
سم303.397.35 .
 FULLFÖLJA 06لفة شريط الصق
 1.500د.ك 4/قطع .ورق وبالستيك.
 5متر403.373.02 .
 07جديد  FULLFÖLJAدفتر مالحظات
 1.250د.ك 3/قطع .ورق .عرض × 18
طول  26سم004.022.81 .
 08جديد  JOFRIDبطانية  12د.ك %80
قطن %20 ،كتان عرض  × 150طول
 200سم603.957.44 .

 JOFRIDبطانية

07

 FULLFÖLJAدفتر
مالحظات 3 ،قطع.

1.250

د.ك

د.ك

94
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01

ل تقلق! لدينا مكاتب تناسب
مساحة منزلك

LINNMON/ADILS
طاولة

15

د.ك

MOLTE 0٢
كرسي مكتب
د.ك
900

4.

 LINNMON/ ADILS 01طاولة  15د.ك
 LINNMONسطح الطاولة  11د.ك
تشطيب بطالء .طول  × 120عرض
 60سم703.537.34 .
 ADILSأرجل  1د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .ارتفاع  70سم .بيج
 803.537.43أسود 702.179.73
 MOLTE 02كرسي مكتب  4.900د.ك
بالستيك وفوالذ مطلي .مقعد عرض
 × 39عمق  ،36ارتفاع  51-38سم.
503.085.87

اختر ألوان مختلفة ألرجل الطاولة األربعة .ولم ال؟

05

 SKÅDISلوحة مشابك

500

3.

د.ك

MICKE

 JANSJÖ 03مصباح  1.250 LED USBد.ك
ايكيا .موديل  .Jansjö B1206يحتوي
على مصابيح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى  .Aال يمكن
استبدال المصابيح في وحدة اإلضاءة.
702.912.32

مكتب

13

د.ك

 BYLLAN 04داعم الحاسوب المحمول
 4.900د.ك  %100قطن وبالستيك.
عرض  × 51عمق  ،38ارتفاع  8سم.
أبيض/أسود 704.035.12 Ebbarp
 SKÅDIS 05لوحة مشابك  3.500د.ك
خشب مضغوط مطلي .عرض × 36
ارتفاع  56سم503.208.05 .

03

 SKÅDIS 06حاوية  0.950د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .عرض  × 7,5ارتفاع 8
سم203.207.98 .

06
04

 BYLLANداعم
الحاسوب المحمول

4.900

د.ك

هل ترغب في رؤية
المزيد من مكاتب العمل
في المنزل؟
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 MICKEمكتب .تشطيب بطالء وفوالذ مطلي.
عرض  × 73عمق  ،50ارتفاع  75سم302.130.76 .

 FADO 01مصباح طاولة  4.750د.ك/القطعة زجاج
وبالستيك بوليبروبلين .ارتفاع  24سم .ايكيا.
موديل  .B0327 Fadoيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 903.563.07 .D

96

01

 MALSJÖ 02خزانة بباب زجاجي  125د.ك/القطعة
قشرة خشب الدردار مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف وزجاج مقسَّى .عرض  × 103عمق ،47
ارتفاع  141سم603.034.81 .

 FADOمصباح طاولة

750

4.

د.ك/القطعة

منزل رقم 3

السر في الوفرة
ّ
02

 MALSJÖخزانة بباب زجاجي

125

د.ك/القطعة

امأل منزلك بالكنوز المختارة بعناية من متاجر السلع
القديمة( ،مثل مجموعة قبعات السهرة السوداء وكرة
تنس الريشة المميزة) وضعها في مرطبان أنيق؛ كل
قطعة تروي قصة رائعة عن أفراد األسرة التي تعيش
في هذا المنزل.
هناك الكثير الستكشافه في هذا المنزل ،فكل قطعة
تم اختيارها بعناية شديدة وبعد تفكير ٍ عميق .ما الوصفة
السرية؟ إنما وحدات ذكية للتخزين ولتنظيم ،وقبل كل
ذلك طريقة العرض.

98
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99

03

04

02

05

06

 FÄRLÖVصوفا  3مقاعد

249

د.ك

08

STRANDMON
كرسي بجناحين

99

VÄGMÅLLA
بطانية

4.900

د.ك

د.ك

07

01

مكان جلوس مريح ومرن لك أنت فقط ،أو
لكل األسرة واألصدقاء؛ استمتع بجلسة
مريحة كل يوم.

 STOCKHOLM 01مقعد  89د.ك الغطاء :جلد
حبيبي مع فرو .عرض  × 60عمق  ،51ارتفاع
 41سم .أسود/أبيض 601.032.03 Delikat
 FÄRLÖV 02صوفا  3مقاعد  249د.ك غطاء:
 %62بوليستر %38 ،فيسكوز/حرير صناعي.
عرض  × 218عمق  ،106ارتفاع  88سم.
رمادي داكن 991.926.51 Djuparp
 JANSJÖ 03مصباح أرضي للقراءة  9 LEDد.ك ألومنيوم
مطلي وفوالذ .ارتفاع  166سم .ايكيا .موديل G1415
 .Jansjöتحتوي على مصباح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى 603.735.39 .A

04
05
06
07

جديد  MURBINKAغطاء وسادة  1.900د.ك
 %50رامي %50 ،قطن .طول  × 50عرض 50
سم203.957.98 .
 STOCKHOLMطاولة قهوة  85د.ك قشرة
خشب جوز مطلي بطالء شفاف .طول × 180
عرض  ،59ارتفاع  40سم702.397.10 .
 VÄGMÅLLAبطانية  4.900د.ك  %80بوليستر،
 %20أكريليك .عرض  × 120طول  160سم.
203.522.80
 STRANDMONمسند أقدام  49د.ك غطاء
ثابت :مخمل %62 ،بوليستر %38 ،فيسكوز/حرير

صناعي .عرض  × 60عمق  ،40ارتفاع  44سم.
أخضر داكن Djuparp 503.600.09
 STRANDMON 08كرسي بجناحين  99د.ك غطاء
ثابت :مخمل %62 ،بوليستر %38 ،فيسكوز/
حرير صناعي .عرض  × 82عمق  ،96ارتفاع 101
سم .أخضر داكن 803.598.44 Djuparp

نقدم لك كل ما تحتاج إليه من خدمات
متعلقة بتوصيل الصوفا الجديدة ،بل
سنخلصك أيضاً من الصوفا القديمة.

100
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مساحة مرنة للعمل تتضمن جميع القطع
األساسية (وغير األساسية أيضاً).
04

وحدات التخزين المفتوحة
مثالية لتخزين القطع التي
تستخدمها بشكل متكرر
وتريد تخزينها بشكل يمكنك
من الوصول إليها بسهولة.

STOCKHOLM
سلطانية

5.250

06

 HEMNESمكتبة

69

د.ك

د.ك/القطعة

01

03

02

 ALEXمكتب

52

07

د.ك
05

 TOBIASكرسي

25

د.ك

 HEKTAR 01مصباح عمل بشحن السلكي
 19د.ك فوالذ مطلي وألومنيوم .قطر  18سم.
ايكيا .موديل  .A1502 Hektarيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة A++
إلى 203.234.38 .D
 ALEX 02مكتب  52د.ك تشطيب بطالء
وفوالذ مطلي .عرض  × 131عمق ،60
ارتفاع  76سم902.607.10 .

 FJÄLLBERGET 03كرسي اجتماعات  69د.ك
غطاء ثابت %100 :صوف .المقعد عرض × 42
عمق  ،40ارتفاع  56-43سم .قشرة خشب
الدردار مصبوغ باللون األسود/رمادي داكن
203.964.20 Gunnared
 STOCKHOLM 04سلطانية  5.250د.ك
ستنلس ستيل .ارتفاع  10سم603.113.39 .
 TOBIAS 05كرسي  25د.ك فوالذ مطلي
بالكروم وبالستيك .عرض  × 55عمق ،56
ارتفاع  82سم803.496.71 .

 HEMNES 06مكتبة  69د.ك/القطعة
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي
بطالء شفاف203.717.64 .
 AGEN 07كرسي  12د.ك خيزران مطلي
بطالء شفاف وروطان .عرض × 58
عمق  ،56ارتفاع  79سم500.583.76 .

101

103

102

قطع فريدة ومميزة

زجاج داكن ،والمخمل الغني ،مع لمعان الذهب.
تصاميم دائرية وألوان غنية .تمتع بهذه األناقة
والتفرد في منزلك مع دليل ايكيا.

 FADO 01مصباح طاولة  4.750د.ك زجاج
وبالستيك بوليبروبلين .ارتفاع  24سم.
ايكيا .موديل  .B0327 Fadoيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة A++
إلى 903.563.07 .D
01
 BEGÅVNING 02قبة زجاجية مع قاعدة
 2.900د.ك ستنلس ستيل وزجاج.
ارتفاع  19سم703.439.38 .

07

 KRUSTAD 03كوب  0.750د.ك  40سنتل.
803.395.11

750

 DAGDRÖMكرة
تزيين ،طقم من 3

4.500

 FADOمصباح طاولة

د.ك

4.

 KRUSTAD 04صحن جانبي  0.750د.ك
قطر  16سم803.395.06 .
02
 KRUSTAD 05طبق  0.950د.ك قطر
 25سم903.395.01 .

 BEGÅVNINGقبة زجاجية
مع قاعدة

900

2.

د.ك

 KRUSTAD 06سلطانية  0.750د.ك
قطر  14سم403.395.08 .
 07جديد  DAGDRÖMكرة تزيين ،طقم من
 3قطع  4.500د.ك زجاج مطلي.
604.002.22

08

 SANELA 08غطاء وسادة  2.500د.ك
 %100مخمل قطني .طول  × 50عرض
 50سم603.701.64 .
 NJUTNING 09شمع معطر في كأس
 2.750د.ك زجاج وشمع بارافين/شمع
نباتي معطر .ارتفاع  10سم.
مدة االشتعال 40 :ساعة .برغموت
متبرعم/رمادي 603.505.28

06
03

09

 PANORERA 10ساعة  4.500د.ك بالستيك
وزجاج .قطر  15سم503.946.79 .

750

0.

04

لدينا الكثير من التصاميم
والقطع لتختار منها
ما يحلو لك.
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

10

 PANORERAساعة

500

4.

 KRUSTADكوب

د.ك

05

د.ك

د.ك

104

105
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ً
ضروريا على االطالق أن تكون جميع
ليس
الكراسي حول طاولة الطعام متطابقة .اختر
كراسي بتصاميم مختلفة ونسقها حول
الطاولة حسب ذوقك.

05

 EIDSÅمرآة

500

3.

د.ك/القطعة
06

 LIATORPمكتبة
بأبواب زجاجية

115
03

 GAMMANطقم أدوات
تناول الطعام  24قطعة

9.500

د.ك

07

04
01

02

FLIMRA
كأس

0.950

د.ك/القطعة

 EKEDALENكرسي

19

د.ك/القطعة

 EKEDALEN 01طاولة قابلة للتمديد
 79د.ك/القطعة قشرة خشب الدردار
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .طول × 180/120
عرض  ،80ارتفاع  75سم403.408.04 .
 EKEDALEN 02كرسي  19د.ك/القطعة خشب زان
مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف،
 %65بوليستر %35/قطن .عرض  × 43عمق ،51
ارتفاع  95سم .بني داكن/رمادي فاتح Orrsta
803.407.60

03
04
05
06

جديد  GAMMANطقم أدوات تناول الطعام
مكون من  24قطعة  9.500د.ك 503.849.58
 FLIMRAكأس  0.950د.ك/القطعة زجاج.
 23سنتل002.865.02 .
 EIDSÅمرآة  3.500د.ك/القطعة زجاج مرايا.
عرض  × 48ارتفاع  60سم603.251.00 .
جديد  LIATORPمكتبة بأبواب زجاجية
 115د.ك/القطعة عرض  × 96عمق ،38
ارتفاع  214سم992.757.12 .

 07جديد  FOTOمصباح معلق  4.900د.ك/القطعة
لون نحاسي .قطر  38سم .ايكيا .موديل T1643
 .Fotoيتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 303.906.77 .D

بعض قطع الثاث ثقيلة؛ ولكن ال تقلق،
دعنا نتولى أمر التوصيل.

02

ال يوجد أفضل من طاولة طعام كبيرة ،ولكن إذا لم تكن لديك واحدة يمكنك
استخدام طاولتين صغيرتين معاً لتكوين طاولة واحدة كبيرة – مستطيلة أو
مربعة – تالئم مساحة غرفتك ،أو المناسبة التي تحتفل بها.

د.ك/القطعة

منزل رقم 3
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05
01

107

علقة
ّ PINNIG
معاطف مع مصطبة
تخزين أحذية

32

د.ك

06

03

02

 SONGEمرآة

37

د.ك

 FJANTIGخطاف،
 3قطع.

1.500

د.ك
07

04

5٩

د.ك

/EKBY JÄRPEN
EKBY VALTER
رف جداري

4.750

ما أجمل ردهة المنزل! إنها المكان األمثل لكل ما تحتاج إليه
ً
صباحا ،لكن ال تنس مفاتيحك اليوم.
وأنت تستعد للخروج

 HEMNESوحدة تخزين

د.ك/القطعة

01
02
03
04

 BEGÄRLIGمزهرية  6.250د.ك زجاج .ارتفاع
 29سم303.097.81 .
 FJANTIGخطاف  1.500د.ك 3/قطع .بالستيك
بوليبروبلين مقوى .ارتفاع  12سم603.471.02 .
 SONGEمرآة  37د.ك زجاج مرايا تكسية فويل.
عرض  × 91ارتفاع  130سم103.369.50 .
 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTERرف جداري
 4.750د.ك/القطعة قشرة خشب الدردار مطلي
بطالء شفاف وخشب بتوال مصمت .عرض × 79
عمق  ،19ارتفاع  26سم390.075.00 .

عالقة معاطف مع مصطبة
ّ PINNIG 05
تخزين أحذية  32د.ك فوالذ مطلي وخشب
مضغوط مطلي .عرض  × 90عمق ،37
ارتفاع  193سم203.297.89 .
 FJÄLLA 06صندوق تخزين مع غطاء
 2.500د.ك/القطعة ورق وفوالذ .عرض × 25
طول  ،36ارتفاع  20سم003.956.76 .
 HEMNES 07وحدة تخزين  59د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف .عرض
 × 99عمق  ،37ارتفاع  130سم303.822.10 .

تستهويك هذه القطع ولكنك
تبحث عن شيء مختلف قليل ً؟
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.
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108

109

01

05
02

 HEKTARمصباح معلق

750

7.

د.ك/القطعة

VADHOLMA
رف

35

د.ك/القطعة
 METOD/LERHYTTAN 01مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

 1765د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281
01

03

02

 VADHOLMAخزانة مطبخ مع رف

189

د.ك

03

ال تتوقف عن جذب أطراف الحديث .استخدم أدوات
طهي عملية وجذابة وتصلح ألن تكون بحد ذاتها
موضوعاً للحديث.
04

استمتع بالطهي والحديث
الشيق حول خزانة المطبخ.

04
05

مطبخ  METODمع أبواب وواجهات أدراج
وأبواب زجاجية  LERHYTTANباللون
األسود ،وأدراج  MAXIMERAالناعمة
الغلق  METODإطارات خزانات بتكسية
فويل ميالمين أبيض LERHYTTAN .أبواب/
واجهات أدراج مصنوعة من خشب الدردار
المصمت /قشرة خشب الدردار المطلي
بطالء شفاف وأبواب زجاجية مصنوعة
من الزجاج المقسَّىMAXIMERA .
أدراج مصنوعة من الفوالذ المطلي
وفويل الميالمين .مع مقابض ENERYDA
المصنوعة من األلومنيوم المطلي باللون
األسود ،وسطح عمل EKBACKEN
المصنوع من الصفائح بتأثير رخامي أبيض.
 HEKTARمصباح معلق
 7.750د.ك/القطعة فوالذ مطلي.
قطر  22سم .ايكيا .موديل T1639
 .Hektarيتوافق مع المصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 803.903.59 .D
جديد  VADHOLMAخزانة مطبخ مع رف
 189د.ك سطح العمل :خشب حبيبي
مع سطح علوي من خشب البلوط.
عرض  × 126عمق  ،79ارتفاع  225سم.
592.762.28
 RÅSKOGمقعد مرتفع  11د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .عرض  × 44عمق ،44
ارتفاع  63سم303.522.46 .
جديد  VADHOLMAرف  35د.ك/القطعة
عرض  × 40عمق  ،37ارتفاع  40سم.
903.743.30
تحتاج لمساعدة؟ سنقوم بتخطيط
مطبخك ورفع المقاسات بأنفسنا
لتبدأ تصميم مطبخك بشكل
صحيح..

111

110
المنسوجات واألقمشة تغير شكل الغرفة
في دقائق قليلة ،وتسمح لك بتنسيق
األشكال والتصاميم كيفما تريد.
01
04

 HEMNESسرير

79

02

د.ك

03

FABRIKÖR
خزانة بباب زجاجي

59

د.ك

 SPRÄNGÖRTغطاء لحاف
وكيس وسادة

15

د.ك/الطقم

05

 FABRIKÖR 01خزانة بباب زجاجي  59د.ك فوالذ
مطلي وزجاج مقسَّى .عرض  × 57عمق ،47
ارتفاع  150سم202.422.77 .
 JÄRA 02غطاء مصباح  1.900د.ك قاعدة المصباح
وطقم األسالك يُباع كل منهما على حدة.
بوليستر وبالستيك وفوالذ .قطر  ،25ارتفاع
 19سم703.283.58 .
هل تبحث عن مرتبة جديدة؟
ال تقلق ،سوف نساعدك في
التخلص من مرتبتك القديمة.

 03جديد  SPRÄNGÖRTغطاء لحاف وكيس وسادة
 15د.ك/الطقم  %100قطن ناعم كثيف النسيج.
غطاء لحاف عرض  × 150طول  200سم .كيس
وسادة طول  × 50عرض  60سم903.903.25 .
 HEMNES 04سرير  79د.ك المرتبة وبياضات السرير
تباع على حدة .خشب صنوبر مصمت مصبوغ
ومطلي بطالء شفاف .عرض  × 154طول ،211
ارتفاع  120سم .مقاس المرتبة 200×140
سم690.022.66 .

 TORRILD 05سجاد ،وبر قصير  15د.ك
 %100بوليبروبلين .عرض  × 133طول
 195سم303.908.61 .

اعرضي مجموعتك المذهلة من الحقائب أمام الجميع،
فكل قطعة منها تستحق االهتمام.

112
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هل تودين أن تتزيني مثل نجمات السينما؟
ال توجد مشكلة .كل ما تحتاجين إليه هو
خزانة بأدراج ومرآة وإضاءة جيدة.
KARAFF 01
إبريق زجاجي

0.500

د.ك
04

02

06

 HEMNESخزانة مالبس مفتوحة

59

د.ك/القطعة
07

05

03

 HEMNESخزانة ذات  3أدراج

45

د.ك

 HEMNESطاولة
سرير جانبية

15

د.ك

 KARAFF 01إبريق زجاجي  0.500د.ك زجاج.
 1لتر003.429.75 .
 DYRGRIP 02كأس  0.950د.ك زجاج بلوري.
 36سنتل403.093.04 .
 HEMNES 03طاولة سرير جانبية  15د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 46عمق  ،35ارتفاع  70سم.
901.212.34

 HEMNES 04مرآة  15د.ك زجاج مرايا وخشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 60ارتفاع  90سم001.228.22 .
 HEMNES 05خزانة ذات  3أدراج  45د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 108عمق  ،50ارتفاع  96سم.
703.113.05

 HEMNES 06خزانة مالبس مفتوحة
 59د.ك/القطعة خشب صنوبر مصمت
مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف .عرض × 120
عمق  ،50ارتفاع  197سم603.814.07 .
 HEMNES 07مرآة  25د.ك زجاج مرايا وخشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 74ارتفاع  165سم101.212.52 .

مالبسك الرائعة أمام الجميع.
من اآلن فصاعداً اعرضي
ِ
من قال إن لعبة األزياء التنكرية للصغار فقط؟

113

114

منزل رقم 3

01

نوماً هنيئاً

دع ضوء الشمس الصافي يغمر الغرفة ،أو
تخلص من الضوضاء والضوء تماماً .غيّر شكل
الغرفة تمام ًا كلما تريد ،مع هذه الستائر
المتعددة الطبقات.

04

05

02

03

 ALEXوحدة أدراج

39

د.ك/القطعة

MALM
سرير ،عالي
06

 INGATORPطاولة قابلة للتمديد

99

 KARMSUND 01مرآة طاولة  3.750د.ك فوالذ
مطلي وزجاج مرايا .عرض  × 27ارتفاع  43سم.
002.949.79
 FULLTALIG 02شمعدان ،طقم من  3قطع
 3.500د.ك يتضمن 3 :شمعدانات (ارتفاع ،10
 20 ،15سم) .ألومنيوم مطلي وبالستيك.
403.421.34
 ALEX 03وحدة أدراج بعجالت  39د.ك/القطعة
تشطيب بطالء .عرض  × 67عمق  ،48ارتفاع
 66سم502.649.27 .

د.ك

 AINA 04ستائر ،زوج ستائر  21د.ك  %100كتان.
عرض  × 145طول  300سم702.809.12 .
 SJÖPENNA 05مصباح معلق  9.750د.ك بالستيك.
قطر  44سم .ايكيا .موديل .T1704 Sjöpenna
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 603.424.73 .D
 INGATORP 06طاولة قابلة للتمديد  99د.ك قشرة
خشب الدردار مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
قطر /110الحد األقصى طول  ،155ارتفاع 74
سم802.170.72 .

هل تبحث عن اإلكسسوارات
المثالية لغرفة النوم؟ لدينا تشكيلة
كبيرة البد أن تجد بينها ما تبحث
عنه .لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

69

د.ك/القطعة

 MALMسرير ،عالي .المرتبة وبياضات السرير تباع على حدة.
تشطيب بطالء أكريليك .عرض  × 156طول  ،209ارتفاع 100
سم .مقاس المرتبة  200×140سم690.024.31 .

 KRAMIG 01دمية ناعمة  1.250د.ك لألطفال
من سن الوالدة .قماش %100 :بوليستر.
حشو داخلي :ألياف بوليستر .طول  30سم.
302.213.16
 VEBERÖD 02مقسّم  39د.ك فوالذ مطلي بطالء
شفاف .عرض  × 85عمق  ،45ارتفاع  180سم.
703.433.25
 ALSEDA 03مقعد  12د.ك ألياف الموز .قطر ،60
ارتفاع  18سم200.339.19 .

116

01

 KRAMIGدمية
ناعمة

1.250

د.ك

منزل رقم 4

عالم غني بالموارد
بينما يمضي العالم اليوم بوتيرة متسارعة ،يحاول
الكثيرون االستمتاع بحياة صحية وآمنة تحافظ على
البيئة ومواردها الطبيعية.

03
02

مقسم
VEBERÖD
ّ

39

د.ك

نقدم لك منزال ً مبتكراً ومتكامال ً يمنحك الكثير من الخيارات
الصحية والمستدامة ،بدءاً من الخضروات المزروعة داخل
المنزل وإعادة استخدام الموارد بطريقة واعية ،إلى
الحلول االقتصادية والعملية التي يمكنك تنفيذها بنفسك
في المنزل أو مكان العمل ،لتحظي بمساحة تنقلك من
وسط صخب المدينة إلى عالم الطبيعة الساحر.

118

119

05

03

06

07

 BRORعربة

45

د.ك

02

04

KULLABERG
وار
كرسي د َّ

19

د.ك/القطعة

ك
العربات سهلة النقل داخل المنزل ،ولكن ِ
قد تجدين صعوبة في نقلها من المعرض،
فدعينا نقوم بهذه المهمة نياب ً
ة عنكِ!

 01جديد  PLEJAسلة سلكية مع يد  4.900د.ك
فوالذ مطلي وفلين .طول  × 36عرض  ،27ارتفاع
 15سم203.480.47 .
 KNODD 02حاوية مع غطاء  5.900د.ك فوالذ
مطلي .قطر  ،41ارتفاع  51سم 40 .لتر.
903.153.12
 HELMER 03وحدة أدراج بعجالت  12د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .عرض  × 28عمق  ،43ارتفاع
 69سم203.419.70 .

 KULLABERG 04كرسي دوَّار  19د.ك/القطعة
خشب يوكاليبتوس مقولب وفوالذ مطلي .مقعد
عرض  × 42عمق  ،39ارتفاع  55-44سم.
103.203.41
 05جديد  FOTOمصباح معلق  4.900د.ك/القطعة
ألومنيوم مطلي .قطر  38سم .ايكيا .موديل
 .T1643يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 403.613.92 .D

01

 ODDVALD 06الحامل  5د.ك/القطعة خشب ألبيزيا
مصمت .عرض  × 42عمق  ،70ارتفاع
 70سم101.189.71 .
 07جديد  BRORعربة  45د.ك خشب صنوبر
رقائقي وفوالذ مطلي .طول  × 85عرض ،55
ارتفاع  88سم603.338.50 .

 PLEJAسلة سلكية مع يد

4.900

حامالت وعربات لكل شيء.

د.ك

منزل رقم 4

120

01

121

YPPERLIG
مجموعة طاوالت،
طقم من 3

25

د.ك

05
02

79

06

FRANSINE
غطاء وسادة

4.900

03

04

د.ك

BRYTÄRT
آنية نباتات

0.750

07

د.ك

 YPPERLIG 01مجموعة طاوالت ،طقم من
 3قطع  25د.ك المقاسات 60,1×40×55 :سم،
 42×40×40سم 24,2×25×40 ،سم .خشب
زان مصمت مطلي بطالء شفاف803.453.76 .
 02جديد  TIBASTستائر ،زوج ستائر  21د.ك
 %100قطن .عرض  × 145طول  300سم.
103.967.60
 03جديد  VATTENMYNTAغطاء لحاف وكيس
وسادة  3.900د.ك  %100قطن .غطاء لحاف
عرض  × 150طول  200سم .كيس وسادة طول
 × 50عرض  80سم703.902.65 .

د.ك

 VATTENMYNTAغطاء
لحاف وكيس وسادة

3.900

 TÅNUMسجاد،
حياكة مسطحة

1.900

د.ك

 04جديد  BRYTÄRTآنية نباتات  0.750د.ك خزف.
الحد األقصى لقطر أنية الزهور  9سم .ارتفاع 11
سم403.855.62 .
 TARVA 05سرير نهاري يتضمن مرتبتين
 79د.ك بياضات السرير تباع على حدة .خشب
صنوبر مصمت وإسفنج بوليورثان .عرض × 88
طول  ،214ارتفاع  71سم .يتضمن مرتبتين
 MOSHULTمقاس  200×80سم891.853.59 .

 06جديد  FRANSINEغطاء وسادة  4.900د.ك
 %54صوف %28 ،أكريليك %18 ،قطن .طول
 × 50عرض  50سم503.957.73 .
 TÅNUM 07سجاد ،حياكة مسطحة
 1.900د.ك  %100قطن .عرض  × 60طول
 90سم302.126.75 .

 TARVAسرير نهاري
يتضمن مرتبتين

سجاد بألوان فريدة مستوحى من الحرف اليدوية السويدية
التقليدية .كل سجادة من مجموعة  TÅNUMمنسوجة يدوياً
من قصاصات القماش المتبقية من صناعة البياضات؛ طريقة
رائعة وجذابة ،في أي عصر ،لتقليل النفايات واالستفادة من
الموارد المتاحة إلى أقصى حد.

د.ك

122
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منزل رقم 4

شجع أطفالك على المشاركة في فرز
النفايات ،ولكن احرص أوال ً على تثبيت قطع
األثاث العالية مثل هذه الوحدة في الحائط
لتحافظ على سالمة صغارك.

01

04

123

 IVARخطاف
لوحدة جانبية 3 ،قطع.

1

د.ك

 IVARقسم واحد/
رفوف/خزانة

51

د.ك

02

ال تخش صناديق القمامة بعد اآلن؛
فهي مصدر إعادة التدوير .إليك سجادة
باب مصنوعة من الزجاجات البالستيكية
(بالستيك بولي إيثيلين تيريفثاالت) المعاد
تدويرها؛  6زجاجات لكل سجادة.

08

 TOREBYسجادة باب

500
03

7.

06

د.ك

 SORTERAسلة فرز
النفايات مع غطاء

3.250

05

د.ك/القطعة

07

 SOCKERإبريق سقي،
لألماكن الداخلية/
الخارجية

1.500

د.ك

صمم نظامك البيئي كما يحلو لك.

 IVAR 01قسم واحد/رفوف/خزانة  51د.ك خشب
صنوبر مصمت892.806.72 .
 KUGGIS 02صندوق مع غطاء  1.750د.ك/
القطعة بالستيك بولي ايثيلين تيريفثاالت معاد
التدوير .عرض  × 26عمق  ،35ارتفاع  8سم.
502.823.04
 SORTERA 03سلة فرز النفايات مع غطاء 3.250
د.ك/القطعة بالستيك بوليبروبلين .عرض × 39
عمق  ،55ارتفاع  28سم 37 .لتر102.558.97 .

 IVAR 04خطاف لوحدة جانبية  1د.ك 3/قطع .فوالذ
مطلي وبوليستر .عرض  × 2عمق  ،3ارتفاع 7
سم803.815.95 .
 INGEFÄRA 05آنية نباتات مع صحن ،لألماكن
الخارجية  1.250د.ك صلصال أحمر .الحد
األقصى لقطر أنية الزهور  15سم .ارتفاع 20
سم302.580.41 .
 SOCKER 06آنية نباتات ،لألماكن الداخلية/
الخارجية  1.250د.ك فوالذ مجلفن .الحد
األقصى لقطر أنية الزهور  24سم .ارتفاع 24
سم301.556.70 .

 SOCKER 07إبريق سقي ،لألماكن الداخلية/
الخارجية  1.500د.ك فوالذ مجلفن 2,6 .لتر.
701.556.73
 08جديد  TOREBYسجادة باب  7.500د.ك
سطح االستعمال %100 :بوليستر .الخلفية:
مطاط صناعي .عرض  × 60طول  90سم.
003.827.73

 INGEFÄRAآنية
نباتات مع صحن،
لألماكن الخارجية

1.250

د.ك

زين منزلك باللون األخضر .انظر
مجموعتنا الكبيرة من النباتات
واألوعية واللوازم المتعلقة
بزراعة النباتات المنزلية على
موقعنا اإللكتروني:
 ،www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

منزل رقم 4

124

125

05

03

 METOD/KUNGSBACKA 01مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

FASCINERA
لوح التقطيع

3.900

د.ك

04

 569د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281

06

 HÖGMODIGماكينة
صنع قهوة

5.900

01

01

د.ك

07
02
بقايا ثُفْل القهوة تصلح كسماد ممتاز للنباتات
المنزلية ،وبفضل الفلتر المعدني لن تحتاج إلى أي
مرشحات قهوة ورقية مضرة بالبيئة؛ قهوة لذيذة
وبيئة نظيفة.
02

08

VARDAGEN
رداء المطبخ

3.250

03

د.ك
04

 BEKVÄMسلم 3 ،درجات

12

د.ك

مطبخك صديق للبيئة.

05
06
07

واجهات مطبخ صديقة للبيئة؛ مصنوعة من األخشاب
والزجاجات البالستيكية (بولي ايثيلين تيريفثاالت)
المعاد تدويرها.

08

مطبخ  METODمع واجهات أدراج
 KUNGSBACKAأنثراسيت ،وأدراج
 MAXIMERAناعمة الغلق  569د.ك
 METODإطارات خزائن بتكسية فويل
ميالمين باللون األبيض.
 KUNGSBACKAواجهات أدراج مصنوعة
من بالستيك  MAXIMERAأدراج
مصنوعة من الفوالذ المطلي وفويل
الميالمين .مع مقابض BORGHAMN
المصنوعة من الفوالذ المطلي باللون
األسود ،وسطح عمل SÄLJAN
المصنوع من الصفائح بتأثير معدني
أسود.
 BEKVÄMسلم 3 ،درجات  12د.ك
خشب زان مصمت .ارتفاع  63سم.
901.904.11
 FASCINERAلوح تقطيع  3.900د.ك
خشب مانجو مصمت .طول  × 52عرض
 22سم603.934.86 .
 IKEA 365+سكين  4.500د.ك
ستنلس ستيل موليبدنيوم/فاناديوم.
طول نصل السكين 16 :سم.
702.835.24
 VARDAGENسلطانية  1.500د.ك
زجاج .قطر  26سم702.892.48 .
 HÖGMODIGماكينة صنع قهوة
 5.900د.ك  0,6لتر903.589.62 .
 PÅTÅRقهوة مطحونة ،تحميص
داكن ،عضوي 2.250 ،د.ك  500جرام.
103.242.40
 VARDAGENرداء المطبخ  3.250د.ك
 %80قطن %20 ،كتان .طول  92سم.
502.926.28

127

126

منتجات من الخشب الطبيعي وخشب الروطان
بألوان ترابية دافئة ،وأقمشة ريفية وآواني
من الفخار والزجاج والمعادن المطلية بالمينا
مصنوعة بمهارة فريدة؛ هي كل ما تحتاج إليه
لتحصل على منزل برائحة الطبيعة الخالبة.

منزل بأناقة الطبيعة

08
 01جديد  SNIDADسلة  9.750د.ك
روطان مطلي بطالء شفاف .قطر ،54
ارتفاع  39سم303.949.44 .
 02جديد  EGENDOMكوب  1.250د.ك فولذ
مطلي بالمينا 36 .سنتل603.909.06 .
 ISPIGG 03غطاء وسادة  1.900د.ك
 %100قطن .طول  × 50عرض  50سم.
504.024.53

01

02

 04جديد  EGENDOMطبق  0.950د.ك
قطر  23سم803.910.14 .
 05جديد  EGENDOMسلطانية
 0.950د.ك قطر  17سم103.910.17 .
 06جديد  KALASMATسلطانية تقديم
 0.950د.ك قطر  17سم103.909.04 .
 07جديد  KALASMATصحن تقديم
 1.750د.ك طول  × 32عرض  15سم.
803.909.05

09

 EGENDOMكوب

1.250

د.ك

 KANELSTÅNGحامل نباتات

750

4.

د.ك

 RYET 08مصباح  400 LED E27لومن،
شكل كروي  0.350د.ك 103.712.03
 09جديد  KANELSTÅNGحامل نباتات
 4.750د.ك قطر  ،28ارتفاع  29سم.
503.873.82

10

 IKEA 365+ 10غطاء ،مستدير  1د.ك
خيزران .قطر  14سم603.818.98 .
 11جديد  IKEA 365+مرطبان ،مستدير
 0.950د.ك زجاج .قطر  ،14ارتفاع 13
سم 1 .لتر003.932.48 .

هل تريد رؤية المزيد من
خيارات هذا التصميم؟
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

11

 IKEA 365+مرطبان،
مستدير 1 ،لتر

0.950

05

د.ك
06

07

04

03

 SNIDADسلة

9.750

د.ك

منزل رقم 4
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02

01

KUNGSFORS
سكة تعليق مع رف
/شبكة حائط

28.700

03

 BRANKISسلة

5.500

د.ك

06

د.ك

 KORKENمرطبان
مع غطاء 1 ،لتر

0.750

07

08

05
04

 RAJTANمرطبان توابل 4 ،قطع.

0.500
01
02

03

04
05

جديد  KUNGSFORSسكة تعليق مع رف/شبكة
حائط  28.700د.ك192.543.32 .
 VARDAGENمنديل سفرة  0.950د.ك/
القطعة  %100كتان .عرض  × 50طول  70سم.
802.926.36
 BRANKISسلة  5.500د.ك خشب مصمت
مطلي بطالء شفاف وفوالذ .عرض  × 36عمق
 ،27ارتفاع  23سم503.221.02 .
 RAJTANمرطبان توابل  0.500د.ك 4/قطع.
زجاج وبالستيك .ارتفاع  8سم400.647.02 .
 BITTERGURKAوعاء نباتات يعلق  3.900د.ك/

د.ك

القطعة يسع  4أوعية نباتات بقطر أقصاه
 10,5سم .ارتفاع  37سم902.857.82 .
 KORKEN 06مرطبان مع غطاء  0.750د.ك/القطعة
زجاج معاد التدوير .قطر  ،12ارتفاع  16,5سم.
 1لتر502.135.46 .
 KORKEN 07مرطبان مع غطاء  1.250د.ك/القطعة
زجاج معاد التدوير .قطر  ،12,5ارتفاع  21,5سم.
 1,8لتر702.135.50 .
 OLAUS 08قسم رف واحد  26د.ك فوالذ مجلفن.
عرض  × 92عمق  ،36ارتفاع  181سم.
592.018.41

BITTERGURKA
وعاء نباتات يعلق

3.900

 OLAUSقسم رف واحد

26

د.ك/القطعة

هذه الصفحات تحتوي على
مجموعة صغيرة فقط من
منتجاتنا ،انظر المزيد من حلول
تخزين الطعام العملية على
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

وفِّر في النفقات وأغلفة السوبرماركت البالستيكية؛
اشتر األطعمة الجافة بالجملة واحفظها في تلك
المرطبانات والحاويات األنيقة القابلة لالستخدام المتكرر.

د.ك

د.ك/القطعة

129
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130

01

 OTTAVAمصباح معلق

750

9.

131

تلك الصوبة الصغيرة تتيح لك زراعة بذور األعشاب
والخضروات داخل المنزل أوال ً لتبدأ في النمو قبل
أن تنقلها إلى وعاء نباتات كبير بالخارج.
شجع أطفالك على مساعدتك في الزراعة
ليعتادوا العناية بالنباتات طوال حياتهم.

د.ك

06

05

07

 LILLABOشكل لعبة،
 5قطع.

1.900

د.ك

02

08

04

 AGAMكرسي أطفال

03

 HINDÖوحدة رفوف
لألماكن الداخلية/الخارجية

20

د.ك/القطعة

17

د.ك

ما ألذ الطعام الذي نزرعه بأنفسنا!

 01جديد  OTTAVAمصباح معلق  9.750د.ك زجاج
وألومنيوم .قطر  30سم .ايكيا .موديل
 .OTTAVA 1-T9711يتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 003.613.08 .D
 GAMLARED 02طاولة  29د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء شفاف .قطر ،85
ارتفاع  75سم303.712.40 .
 KULLABERG 03مقعد  12د.ك مقعد قطر ،34
ارتفاع  69-47سم503.636.49 .

 AGAM 04كرسي أطفال  17د.ك تشطيب
بطالء .عرض  × 41عمق  ،43ارتفاع  79سم.
702.535.41
 SENAP 05آنية نباتات مع صحن  2.500د.ك
خزف .الحد األقصى لقطر أنية الزهور  12سم.
903.588.15
 SOCKER 06صوبة زجاجية  5.500د.ك فوالذ
مطلي وبالستيك .عرض  × 45عمق  ،22ارتفاع
 35سم701.866.03 .

 LILLABO 07شكل لعبة  1.900د.ك 5/قطع.
لألطفال من عمر  18شهراً .بالستيك .ABS
602.426.14
 HINDÖ 08وحدة رفوف لألماكن الداخلية/
الخارجية  20د.ك/القطعة فوالذ مطلي وفوالذ
مجلفن .عرض  × 78عمق  ،37ارتفاع  82سم.
502.902.81

132
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01

عالقة مالبس
ّ MULIG

3.500

منزل رقم 4

سرير قابل للتكديس يسمح لك بتحويله من سرير مزدوج
ليال ً إلى صوفا مريحة نهاراً UTÅKER .مصنوع من خشب
طبيعي متين وخفيف الوزن لتتمكن من تكديسه أو
تحضيره للنوم بسهولة.

عالقة مالبس مفتوحة تسمح بتهوية
ّ
المالبس التي ال ترتديها كثيراً ،لتوفر عليك
عناء غسلها (أو تكلفة التنظيف الجاف) ،مما
يحافظ على مالبسك لفترة أطول.

د.ك

02

 SKURARوعاء نباتات يعلق،
لألماكن الداخلية/الخارجية

0.950

د.ك

04
03

 FLISATوحدات
تخزين جداري

6.900

 GULVEDشرشف سرير

19

د.ك

د.ك

05

عالقة مالبس  3.500د.ك فوالذ
ّ MULIG 01
مطلي .عرض  × 99عمق  ،46ارتفاع  151سم.
601.794.34
 SKURAR 02وعاء نباتات يعلق ،لألماكن الداخلية/
الخارجية  0.950د.ك فوالذ مطلي .الحد األقصى
لقطر أنية الزهور  12سم .ارتفاع  20سم.
901.860.94

 FLISAT 03وحدات تخزين جداري  6.900د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي بطالء
أكريليك شفاف .عرض  × 70عمق  ،9ارتفاع 16
سم002.907.78 .
 04جديد  GULVEDشرشف سرير  19د.ك قماش:
كتان .بطانة :بوليستر .عرض  × 160طول 250
سم303.928.98 .
 UTÅKER 05سرير قابل للتكديس مع مرتبتين
 79د.ك/قطعتان .بياضات السرير تُباع على
حدة .خشب صنوبر مصمت .عرض × 83

طول  ،205ارتفاع  23سم .يتضمن مرتبتين
 MOSHULTمقاس  200×80سم392.278.37 .
 KOLLUND 06سجاد ،حياكة مسطحة  99د.ك
سطح االستعمال %100 :صوف جديد نقي.
سدى %100 :قطن .عرض  × 170طول 240
سم203.745.69 .

قد ل يكون هذا السرير ثقيالً ،ولكن ما زال
يسرنا توصيله إلى منزلك.

06

 UTÅKERسرير قابل للتكديس
مع مرتبتين ،قطعتان.

79

د.ك

133

134
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طعاماً طازجاً..
ولو كان مثلجاً

كشاف يُدار باليد ليتعلم أطفالك كل شيء
عن الطاقة المتجددة دون التوقف عن اللعب.

01

02

 LJUSAكشاف ،LED
يدار باليد

1.900

د.ك

03

 DJUNGELSKOGغطاء
لحاف وكيس وسادة

7.500
04

د.ك

 FLISATتخزين اللعب
مع عجالت

د.ك

14

هل انتهيت من تركيب أثاثك الجديد؟
جرب استخدام العبوات الفارغة في شيء
مفيد ،مثل بناء قلعة من الورق المقوى
ألطفالك الصغار ،ولك أنت أيضاً؛ وهل هناك
فائدة أكبر من ذلك؟

 LJUSA 01كشاف  ،LEDيدار باليد  1.900د.ك
يتضمن وحدة إضاءة  LEDمدمجة .لألطفال من
عمر  3سنوات .بالستيك  .ABSطول  17سم.
301.908.57
 SUNDVIK 02سرير قابل للتمديد  52د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .عرض
 × 91طول  ،207-137ارتفاع  80سم .مقاس
المرتبة  200×80سم490.460.68 .

 03جديد  DJUNGELSKOGغطاء لحاف وكيس
وسادة  7.500د.ك  %100قطن .غطاء لحاف
عرض  × 150طول  200سم .كيس وسادة طول
 × 50عرض  80سم503.937.12 .
 FLISAT 04تخزين اللعب مع عجالت  14د.ك
لألطفال من عمر  3سنوات .خشب صنوبر
مصمت وبالستيك .طول  × 44عرض  ،39ارتفاع
 31سم102.984.20 .

األلعاب تنتظرك .انظر المزيد
من ألعاب األطفال التثقيفية
وقطع األثاث المخصصة
لألطفال على موقعنا
اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو تفضل بزيارة معرض ايكيا.

IKEA 365+
حافظة طعام بغطاء ،مربعة

0.

750

 IKEA 365+حافظة طعام بغطاء ،مربعة .بالستيك بوليبروبلين.
طول  × 15عرض  ،15ارتفاع  7سم 750 .مل492.691.05 .

د.ك

136
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01

05

 MOPSIG 02طقم أدوات
تناول الطعام 16 ،قطعة

 GOTHEMطقم أسالك

5

د.ك/القطعة

1.750

د.ك

 DYRGRIP 01كأس  0.950د.ك/القطعة
زجاج بلوري 42 .سنتل803.093.02 .
 MOPSIG 02طقم أدوات تناول الطعام
مكون من  16قطعة  1.750د.ك
ستنلس ستيل003.430.03 .

طاولة الطعام هي مركز النشاط في األسرة،
فهي مكان تناول الطعام واالستمتاع باأللعاب
والمسابقات وأجمل اللحظات التي ستتحول
إلى أحب الذكريات.

 NORRARYD 03كرسي  23د.ك/القطعة
خشب زان مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف وقشرة خشب زان.
عرض  × 47عمق  ،51ارتفاع
 83سم402.808.43 .

03

 04جديد  AINAالقماش  2.900د.ك/متر
 %100كتان .عرض  150سم.
403.958.01

06

 GOTHEM 05طقم أسالك  5د.ك/القطعة
المصابيح تُباع على حدة .فوالذ مطلي
بالنيكل .طول السلك  1,6متر .ايكيا.
موديل .T1604 Gothem
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 403.266.43 .D
 LERHAMN 06طاولة  29د.ك خشب
صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي بطالء
شفاف .طول  × 118عرض  ،74ارتفاع
 73سم602.594.21 .
 LERHAMN 07كرسي  12د.ك/القطعة
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ،ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 42عمق
 ،49ارتفاع  85سم .أسود-بني/بيج
702.642.81 Vittaryd

07

 LERHAMNكرسي

12

د.ك/القطعة

 NORRARYDكرسي

23

د.ك/القطعة
04

 AINAالقماش

2.900

د.ك/متر

تتضمن منتجاتنا مجموعة متنوعة من الطاوالت
والكراسي وأدوات تناول الطعام؛ جميعها قوية
التحمل وسوف تدوم في منزلك لسنوات
عديدة .انظر هذه الصفحات للتعرف على
القليل منها ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwلمشاهدة المزيد منها.

مائدة الطعام
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كراسيّ مريحة ،بوسائد أكثر سماكة وظهر
مرتفع ومسندين للذراعين ،ستشعر كما
لو أنك تتناول طعامك على كنبة مريحة في
غرفة الجلوس لتستمتع بكل قضمة ،وألطول
وقت ممكن.

139

01
02

 RANARPمصباح معلق

750

8.

د.ك

 SÖNDRUM 01ساعة حائط
 3.900د.ك فوالذ مطلي وزجاج.
قطر  35سم503.919.11 .
 02جديد  RANARPمصباح معلق
 8.750د.ك قطر  38سم .ايكيا .موديل
 .T1641 Ranarpيتوافق مع مصابيح
من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
203.909.70

06

 INGATORP 03طاولة قابلة للتمديد
 79د.ك تشطيب بطالء .طول 215/155
× عرض  ،87ارتفاع  74سم.
702.214.23

 FANTASTISKمناديل ورقية،
 100قطعة.

0.

950

 HENRIKSDAL 04كرسي بغطاء طويل
 29د.ك/القطعة تشطيب بطالء
و %100قطن .عرض  × 51عمق ،58
ارتفاع  97سم .أبيض/أبيض Blekinge
798.501.06
03

 INGATORPطاولة قابلة للتمديد

79

 FANTASTISK 06مناديل ورقية
 0.950د.ك 100/قطعة .طول × 40
عرض  40سم500.357.52 .
04

05

 HENRIKSDALكرسي
بغطاء طويل

29

د.ك/القطعة

تركنا لك مهمة رسم التصميم الذي ترغب فيه على
مناديل المائدة؛ ال تقلق ،أمامك  100محاولة للوصول
إلى التصميم األجمل.

07

 INGATORP 05كرسي مع مسندين
للذراعين  35د.ك/القطعة خشب بتوال
مصمت مطلي و %100بوليستر .عرض
 × 57عمق  ،63ارتفاع  99سم .أبيض/
بيج 902.462.91 Nordvalla

د.ك

د.ك

08

 ARVصحن

1.250

د.ك

 ARV 07سلطانية  0.750د.ك/القطعة
خزف .قطر  15سم001.878.56 .
 ARV 08صحن  1.250د.ك/القطعة خزف.
قطر  28سم201.878.60 .
 ARV 09طبق جانبي  0.750د.ك/القطعة
خزف .قطر  22سم401.878.64 .
 10جديد  TILLBRINGAREإبريق
 0.950د.ك/القطعة زجاج 1,7 .لتر.
903.624.07
10
م ال تحمل أنت المناديل الورقية
لِ َ
وتترك لنا مهمة توصيل الطاولة
الثقيلة؟

09

 TILLBRINGAREإبريق

0.

950

د.ك/القطعة

مائدة الطعام
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اكسر الحواجز بأقل
تكلفة

01

06

VARDAGEN
إبريق زجاجي
بغطاء

0.950

TÄRENDÖ/ADDE 02
طاولة و 4كراسي

23.500

141

د.ك

د.ك

07

 LIXHULTخزانة

12

د.ك

 MELODI 01مصباح معلق  1.750د.ك
بالستيك بوليبروبلين .قطر  28سم.
ايكيا .موديل  .T1632 Melodiيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 603.865.27 .D
 TÄRENDÖ/ADDE 02طاولة و 4كراسي
 23.500د.ك فوالذ مطلي وفويل
ميالمين .طول  × 110عرض ،67
ارتفاع  74سم790.106.90 .
 TINGBY 03طاولة .6٩د.ك خشب
مضغوط مطلي .طول  × 180عرض
 ،٩0ارتفاع  74سم403.489.23 .

03

04

 TINGBYطاولة

69

د.ك

 TERJE 04كرسي قابل للطي
 5.٩00د.ك /القطعة خشب زان
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 44عمق  ،51ارتفاع  77سم.
402.256.77
 AVSIKTLIG 05سجاد ،وبر قصير
 15د.ك وبر %100 :بوليبروبلين.
الخلفية :التكس .عرض  × 133طول
 1٩5سم503.480.60 .
 VARDAGEN 06إبريق زجاجي بغطاء
 0.٩50د.ك زجاج وسيليكون مطاطي.
 1لتر502.919.21 .

05

 AVSIKTLIGسجاد ،وبر قصير

15

د.ك

08

SVALKA
كأس 6 ،قطع.

1.900

د.ك

 LIXHULT 07خزانة  12د.ك فوالذ مطلي.
عرض  × 35عمق  ،35ارتفاع  82سم.
503.286.70
 SVALKA 08كأس  1.٩00د.ك 6/قطع.
زجاج 25 .سنتل000.151.34 .
 TEKLA 0٩منديل سفرة
 0.250د.ك/القطعة  %100قطن .عرض
 × 50طول  65سم101.009.09 .

09

 TEKLAمنديل شاي

0.250

د.ك/القطعة
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 BACKIG 01سلطانية  0.500د.ك/القطعة
زجاج مقسى .طول  × 14عرض 14
سم103.394.30 .

01

ألذ الوالئم في أي مكان

 BACKIG 02طبق جانبي  0.500د.ك/
القطعة زجاج مقسى .طول × 18
عرض  18سم903.394.26 .
04

02

 FRANKLINمقعد مرتفع
مع مسند ظهر ،قابل للطي

9.750

د.ك

 BACKIG 03صحن  0.750د.ك/القطعة
زجاج مقسى .طول  × 25عرض 25
سم603.394.23 .
 04جديد  FRANKLINمقعد مرتفع مع
مسند ظهر ،قابل للطي  9.750د.ك
قشرة خشب بلوط مصبوغ ومطلي
وفوالذ مطلي .عرض  × 50عمق ،44
ارتفاع  95سم504.064.65 .

03

 BACKIGصحن

0.

750

 NISSE 05كرسي قابل للطي  4.500د.ك
فوالذ مطلي وبالستيك بوليبروبلين.
عرض  × 45عمق  ،47ارتفاع  76سم.
301.150.66

د.ك/القطعة

 SVENBERTIL 06كرسي مع مسندين
للذراعين  25د.ك قشرة خشب بلوط
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف/فوالذ
مطلي بالكروم عرض  × 53عمق ،50
ارتفاع  84سم .أسود Dietmar/مطلي
بالكروم 191.976.95
 INGOLF 07مقعد  12د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 39عمق  ،30ارتفاع  45سم.
402.485.27

06

 SVENBERTILكرسي
مع مسندين للذراعين

25

05

د.ك

07

 SUNNERSTAعربة

9.750

د.ك

 NISSEكرسي قابل للطي

500

4.

د.ك

الحياة ليست فقط
باألبيض واألسود؛
انظر مجموعة األلوان
الكاملة من ايكيا على
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 SUNNERSTAعربة .فوالذ مطلي وبالستيك بوليبروبلين.
طول  × 56عرض  ،33ارتفاع  97سم703.037.20 .

مائدة الطعام
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01

 INTAGANDEكأس

0.

500

03

مائدة الطعام

02

د.ك/القطعة

خيارات جلوس جديدة صديقة للبيئة .كرسي
 ODGERمصنوع من مصدر متجدد (الخشب) بنسبة
 ،%30و %55على األقل من النسبة المتبقية من
البالستيك المعاد تدويره.

 BRÖNDENسجاد ،وبر قصير

99

د.ك

كنوت هاجبرج ،وماريان
هاجبرج ،المصممان

 INTAGANDE 01كأس  0.500د.ك/
القطعة زجاج 26 .سنتل903.319.63 .

 LEIFARNEكرسي

14

د.ك/القطعة

«كان هدفنا األساسي من تصميم
 LISABOهو تصنيع طاولة متينة،
سهلة التركيب ،بمظهر خشبي
واضح يمكن تطويعه بطرق متعددة.
واستخدمنا أيضاً الطالء غير الالمع مع
الحواف المائلة لمنح التصميم شكال ً
يدوياً طبيعياً».

 BRÖNDEN 02سجاد ،وبر قصير  99د.ك
سطح االستعمال %100 :صوف جديد
نقي .سدى %100 :قطن .عرض 170
× طول  240سم303.745.64 .
 LEIFARNE 03كرسي  14د.ك/القطعة
عرض  × 52عمق  ،50ارتفاع 87
سم .وردي Broringe/مطلي بالكروم
 992.194.72أزرق فاتحBroringe/
أسود  291.977.08أبيضBroringe/
أبيض 691.977.11
 HEKTAR 04مصباح معلق  7.750د.ك
فوالذ مطلي .قطر  22سم .ايكيا.
موديل  .T1639 Hektarيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 803.903.59 .D

04

05

 VOLFGANGكرسي

21

د.ك/القطعة

 VOLFGANG 05كرسي  21د.ك/القطعة
عرض  × 50عمق  ،45ارتفاع 90
سم .أسود /Bomstadمطلي بالكروم
904.023.52

07
08

 MÖRBYLÅNGA 06طاولة  195د.ك طول
 × 140عرض  ،85ارتفاع  74سم.
503.862.45
 ODGER 07كرسي  23د.ك/القطعة
مركب خشب وبالستيك .عرض
 × 45عمق  ،51ارتفاع  81سم.
003.600.02

06

 MÖRBYLÅNGAطاولة

195

د.ك

145

 LISABO 08طاولة  59د.ك قشرة خشب
الدردار مطلي بطالء شفاف وخشب
بتوال مصمت .طول  × 140عرض ،78
ارتفاع  74سم702.943.39 .
 ÅDUM 09سجاد ،وبر طويل  35د.ك وبر:
 %100بوليبروبلين .الخلفية :التكس
صناعي .عرض  × 170طول  240سم.
103.540.29

09

 ÅDUMسجاد

35

د.ك

 ODGERكرسي

23

د.ك/القطعة
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ÖVERSIKT
كأس 6 ،قطع.

2.250

147

الطاوالت القابلة للتمديد مثالية ألسرتك الصغيرة التي
تكبر مع مرور الوقت (ولألصدقاء أيضاً) .وطاولة EKEDALEN
قوية التحمل بسطح مقاوم للخدش يصلح لجميع األنشطة
العائلية وليس لتناول الطعام فقط.

د.ك
 ÖVERSIKT 01كأس  2.250د.ك 6/قطع.
زجاج 32 .سنتل903.625.01 .
02

DJUNGELSKOG
دمية ناعمة

0.950

د.ك/القطعة

 02جديد  DJUNGELSKOGدمية ناعمة
 0.950د.ك/القطعة  %100بوليستر.
طول  14سم .تصميمات متنوعة
604.028.10
 IKEA 365+ 03منديل سفرة  1.750د.ك/
قطعتان %100 .قطن .عرض  × 50طول
 70سم802.578.12 .

نحو التأثير اإليجابي

 ÖVERSIKT 04كوب  1.250د.ك/القطعة
خزف حجري 49 .سنتل .مقلم
903.538.70
 ÖVERSIKT 05كوب  1.250د.ك/القطعة
خزف حجري 49 .سنتل .منقط
903.538.65
03

 IKEA 365+منديل
سفرة ،قطعتان.

 FLITIGHET 06صحن  0.750د.ك/
القطعة خزف حجري .قطر  26سم.
103.466.52

1.750

د.ك

 FLITIGHET 07صحن جانبي
 0.500د.ك/القطعة خزف حجري .قطر
 20سم703.466.54 .
04
05

 ÖVERSIKTكوب

250

1.

د.ك/القطعة

06

07

 FLITIGHETصحن

0.750

د.ك/القطعة

19

د.ك/القطعة
10

 FLITIGHET 08سلطانية  0.500د.ك/
القطعة خزف حجري .قطر  14سم.
903.466.48
 EKEDALEN 09كرسي  19د.ك/القطعة
خشب زان مصمت مصبوغ ،ومطلي
بطالء شفاف %65 ،بوليستر %35
قطن .عرض  × 43عمق  ،51ارتفاع
 95سم .أبيض/رمادي فاتح Orrsta
603.410.15
 BLÅMES 10كرسي مرتفع مع صينية
 19د.ك يتضمن حزام األمان .خشب
مطاط مصمت مطلي وبالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 52عمق ،53
ارتفاع  93سم501.650.79 .
 EKEDALEN 11طاولة قابلة للتمديد
 79د.ك قشرة خشب دردار مطلي.
طول  × 180/120عرض  ،80ارتفاع 75
سم703.408.07 .

08

09

 EKEDALENكرسي

 BERTIL 12لبادة كرسي  1.500د.ك/
القطعة السطح العلوي :أكريليك/
بوليستر .الحشو الداخلي :إسفنج
بوليورثان .قطر  33سم802.651.43 .

12

11

 EKEDALENطاولة قابلة للتمديد

79

د.ك

منتجات ايكيا تعشق الخشب؛ ألنه
خامة جذابة وقوية ومتجددة وقابلة
إلعادة التدوير .وكان البد لنا أن نهتم
بتبني ممارسات مثالية نحو الغابات
ألننا نستخدم الكثير من األخشاب في
منتجاتنا ،مما يمنحنا الفرصة أن نصنع
فارقاً حقيقياً.
ونلخص تلك الممارسات كالتالي:
هدفنا هو الوصول إلى بصمة بيئية
إيجابية على الغابات بحلول عام
2020؛ أي أن نزرع أشجاراً أكثر من
تلك التي نستهلكها في صناعة
منتجاتنا .ولتحقيق ذلك نسعى إلى
تعزيز االستدامة في صناعة األثاث
بشكل عام ،وليس في ايكيا فقط ،عن
طريق جعل األخشاب المأخوذة من
مصادر مستدامة متاحة للمصنِّعين
اآلخرين .ولتحقيق تلك األهداف
بدأت ايكيا في التعاون مع شركاء،
ونجحنا من خالل هذا التعاون في
زيادة مساحات الغابات المعتمدة
من مجلس اإلشراف على الغابات
)™ )FSCبمقدار  35مليون هكتار؛ أي
ما يقارب مساحة ألمانيا .أكثر من %75
من منتجاتنا من األخشابمصنوعة من
أخشاب معتمدة من مجلس اإلشراف
على الغابات أو أخشابا معاد تدويرها،
ونقترب بثقة من تحقيق هدفنا
بالوصول بتلك النسبة إلى .%100
للمزيد من المعلومات ،انظر الصفحة
اإللكترونية.www.IKEA.com.kw :

مائدة الطعام
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مشروبك المفضل
أكثر أناقة

هل تساند االستدامة في كل شيء حتى في مشروبك الصباحي
المفضل؟ تعرف على منتجاتنا المعتمدة من برنامج  UTZللزراعة
المستدامة وظروف العمل العادلة .تتبع مصدر كل عبوة بدقة من خالل
الموقع اإللكترونيwww.utz.org/IKEA :

01

 GLATTISصينية

5.500

د.ك

02

 STELNA 03كوب
د.ك/القطعة
250

0.

04

 GLATTIS 01صينية  5.500د.ك ستنلس
ستيل ونحاس مطلي بالنيكل.
قطر  38سم703.501.13 .

 RIKLIGإبريق الشاي

250

3.

د.ك

05

 ÖVERSTطقم قهوة مرشح
معدن  3قطع

3.250

 BEHÖVDثرموس

1.

750

 EGENTLIG 02محضر القهوة/الشاي،
طبقة مزدوجة  6.900د.ك  0,9لتر.
903.589.76

د.ك

 STELNA 03كوب  0.250د.ك/القطعة
زجاج مُقسَّى 23 .سنتل702.589.11 .
 RIKLIG 04إبريق الشاي  3.250د.ك
زجاج وستنلس ستيل وبالستيك1,5 .
لتر901.500.71 .

06

 05جديد  ÖVERSTطقم قهوة مرشح
معدن  3قطع  3.250د.ك ستنلس
ستيل903.602.34 .
 FASCINERA 06لوح تقطيع  1.900د.ك
خشب مانجو مصمت .طول × 28
عرض  19سم403.934.87 .

07

 IKEA 365+ 07كوب  0.750د.ك/القطعة
زجاج مُقسَّى 36 .سنتل902.797.24 .

 BEHÖVDثرموس بالستيك وزجاج 1 .لتر703.538.90 .

د.ك

المطبخ
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02

01
 OMLOPPمصباح موجه LED

250
05

3.

المطبخ
 OFANTLIGTكوب

0.

950

د.ك

د.ك

 METOD/BODBYNمطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

1445د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281
 OFANTLIGT 01كوب  0.950د.ك
 31سنتل003.190.22 .
 OMLOPP 02مصباح موجه LED
 3.250د.ك بالستيك وفوالذ وألومنيوم.
قطر  ،6,8ارتفاع  1سم .ايكيا.
موديل  .L1516 OMLOPPيحتوي
على مصابيح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى  .Aال يمكن
استبدال المصابيح في وحدة اإلضاءة.
702.451.79
 03جديد  INSJÖNحنفية ماء للمطبخ
مع فوهة قابلة للسحب  65د.ك
نحاس مطلي بالكروم .ارتفاع  43سم.
203.418.71
 04جديد  HAVSENحوض بواجهة
مكشوفة  62د.ك طول  × 62عمق 48
سم192.537.14 .
 05مطبخ  METODمع أبواب وواجهات
أدراج وأبواب زجاجية  BODBYNبلون
أبيض عاجي ،وأدراج MAXIMERA
ناعمة الغلق  1445د.ك
 METODإطارات خزائن بتكسية فويل
ميالمين أبيض BODBYN .أبواب/
واجهات أدراج بتشطيب بطالء وأبواب
زجاجية مصنوعة من الزجاج المقسَّى.
 MAXIMERAأدراج مصنوعة من
الفوالذ المطلي وفويل الميالمين .مع
مقابض  SKÄRHAMNالمصنوعة من
الزنك المطلي/بالكروم ،وسطح عمل
 EKBACKENالمصنوع من الصفائح
بتأثير رخامي أبيض.
ك بدءاً من
يسرنا مساعدت ِ
تصميم المطبخ ورفع المقاسات
والتخطيط وحتى التوصيل
والتجميع.

03
05

تختلف فكرة المطبخ المثالي من شخص آلخر،
فاحتياجات عشاق الطهي والخبز تختلف تماماً
عن احتياجات محترفي تسخين البيتزا وعلب
الطعام الجاهز .وعلى مدار الخمسين عاماً
الماضية التي طورنا فيها منتجاتنا من المطابخ،
كنا نهتم بتقديم منتجات تناسب الطهاة من
جميع المستويات واالهتمامات؛ لذلك تتضمن
مجموعة منتجاتنا تشكيلة متكاملة من
المطابخ وأواني الطهي وحلول التخزين ،وحتى
األطعمة نفسها لم نغفل عنها.
تتضمن هذه الصفحات تشكيلة صغيرة من
منتجاتنا،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.

04

 HAVSENحوض
بواجهة مكشوفة

62

د.ك

152

المطبخ

المطبخ

 VARIERA 02رف داخلي

1.500

د.ك

01

 FLIMRAكأس

0.950

د.ك/القطعة

 FLIMRA 01كأس  0.950د.ك/القطعة
زجاج 23 .سنتل002.865.02 .
 VARIERA 02رف داخلي  1.500د.ك
فوالذ .عرض  × 32عمق  ،13ارتفاع 16
سم801.366.22 .

05

 OFANTLIGT 03صحن جانبي
 0.950د.ك قطر  22سم003.190.17 .
 VARDAGEN 04مرطبان مع غطاء
 1.250د.ك زجاج وسيليكون مطاطي.
قطر  ،15ارتفاع  18سم 1,9 .لتر.
002.919.28
03

04

VARDAGEN
مرطبان مع غطاء

1.250

د.ك

 OFANTLIGTصحن جانبي

0.950

د.ك

 05جديد  TORNVIKENصندوق
 7د.ك/القطعة عرض  × 16عمق ،34
ارتفاع  15سم003.589.71 .
 06جديد  TORNVIKENخزانة مفتوحة
 35د.ك عرض  × 20عمق ،37
ارتفاع  80سم203.589.70 .
ننتظر زيارتك في معرض ايكيا
لتشاهد مجموعة منتجاتنا
المتنوعة من المطابخ وأواني
الطهي ،حيث يمكنك التفاعل
مع كل منتج على الطبيعة ،بل
وتجربة منتجاتنا من األطعمة
الشهية أيضاً.

06

TORNVIKEN
خزانة مفتوحة

35

د.ك

153

154

المطبخ

المطبخ

155

ما الذي يجعل الطهي
ممتعاً؟ كل ما تحتاجين
ك
إليه في متناول يدي ِ

تتضمن مجموعة  KUNGSFORSحلول تخزين مرنة تصلح
ألي مطبخ أياً كانت مساحته .كل شيء في متناول يدك
بفضل سكك التعليق والخطافات لتتمكن من تحضير أشهى
المأكوالت كالطهاة المحترفين.
05
03

VILDKAPRIFOL
قفاز الفرن

1.500

د.ك/القطعة

 METOD/KALLARP 01مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

04

2.900

1415د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281
02

01

 IKEA 365+قدر مع غطاء

11

د.ك

 01مطبخ  METODمع أبواب وواجهات
أدراج  KALLARPالشديدة اللمعان
باللون األخضر الفاتح ،وأدراج
 MAXIMERAالناعمة الغلق  1415د.ك
 METODإطارات خزائن بتكسية فويل
ميالمين أبيض KALLARP .أبواب/
واجهات أدراج بتكسية فويل شديد
اللمعان MAXIMERA .أدراج مصنوعة
من الفوالذ المطلي وفويل الميالمين.
مع مقابض  ÖSTERNÄSالمصنوعة من
الجلد المدبوغ/ستنلس ستيل وسطح
العمل  KARLBYمن خشب الجوز.

KUNGSFORS
حاوية

د.ك

06

07

 VILDKAPRIFOL 03قفاز الفرن
 1.500د.ك/القطعة كتان وقطن .طول
 28سم003.700.01 .

 IKEA 365+مقالة

8.500

د.ك

 04جديد  KUNGSFORSحاوية
 2.900درهم ستنلس ستيل .ارتفاع
 26,5سم003.349.18 .

09

GRUNDVATTNET
مصفاة

1.500

د.ك

 IKEA 365+ 02قدر مع غطاء  11د.ك
ستنلس ستيل مع طبقة بينية من
األلومنيوم 5 .لتر102.567.50 .
10

08

VARIERA
صندوق مع يد

6.900

د.ك

 05جديد  KUNGSFORSخطاف
 0.750د.ك 3/قطع .ستنلس ستيل.
عمق  ،10ارتفاع  8سم703.796.92 .
 VILDKAPRIFOL 06منديل سفرة
 1.750د.ك/قطعتان %55 .كتان،
 %45قطن .عرض  × 50طول  70سم.
903.656.27
 IKEA 365+ 07مقالة  8.500د.ك
ستنلس ستيل/ألومنيوم/طبقة
 .Teflon® Professionalقطر  28سم.
103.298.98
 SJÖRAPPORT 08لحم خاصرة السلمون
المدخن البارد ،مثلج ،معتمد ()ASC
 3.950د.ك 200 .جرام703.603.34 .
 GRUNDVATTNET 09مصفاة  1.500د.ك
بالستيك بوليبروبلين ومطاط صناعي.
طول  × 46عرض  ،16ارتفاع  9سم.
903.142.80

استمتع أنت بالمأكوالت الشهية،
ودع لنا مهمة تجميع مطبخك
الجديد.

 VARIERA 10صندوق مع يد  6.900د.ك
خيزران مطلي بطالء شفاف .طول
 × 33عرض  ،24ارتفاع  16سم.
702.260.53

المطبخ

156

المطبخ

إذا كنت من هواة الطهي ،فال شيء سيغنيك
عن السكين الحاد المتوازن العالي الجودة.
مع هذا السكين الالمع القوي المصنوع من
الستنلس ستيل سوف تتمكن من تحضير
أشهى األطباق بحرفية عالية ،ولمدة  15سنة
على األقل بضمان ايكيا.

04

01

 IKEA 365+سكين

500

5.

 RISATORPعربة

21

03

د.ك

 VARIERAسلة
فرز النفايات

2.500

د.ك

157

د.ك

 IKEA 365+ 01سكين  5.500د.ك
موليبدنيوم/فاناديوم ستنلس ستيل.
طول نصل السكين 20 :سم.
102.835.22
 APTITLIG 02لوح الجزار 4.900.د.ك
خيزران .طول  × 45عرض  36سم.
002.334.29
 VARIERA 03سلة فرز النفايات
2.500د.ك بالستيك بوليبروبلين معاد
التدوير طول  × 38,5عرض ،23,5
ارتفاع  32,3سم 22 .لتر302.046.23 .

09

 ÖSTERNÄSيد
جلد ،قطعتان.

5

د.ك

 RISATORP 04عربة  21د.ك فوالذ مطلي
وخشب بتوال مصمت مطلي بطالء
شفاف .طول  × 57عرض  ،39ارتفاع
 86سم202.816.31 .
02

 APTITLIGلوح
الجزار

4.900

05

د.ك

1.

500
06

07

08

IKEA 365+ HJÄLTE
ملعقة تقليب

0.750

 GRUNDVATTNETسجادة

د.ك

د.ك

 GRUNDVATTNET 05سجادة 1.500
د.ك بالستيك بولي إيثيلين .عرض
 × 26طول  32سم103.142.84 .
 IKEA 365+ HJÄLTE 06مغرفة شوربة
 1.750د.ك بالستيك بولياميد
وسيليكون مطاطي وستنلس ستيل.
طول  34سم701.494.65 .
 IKEA 365+ HJÄLTE 07ملقط طهي
 1.500د.ك بالستيك بولياميد
وستنلس ستيل .طول  35سم.
801.494.60
 IKEA 365+ HJÄLTE 08ملعقة تقليب
 0.750د.ك بالستيك بولياميد
وسيليكون مطاطي وستنلس ستيل.
طول  33سم001.494.59 .
 ÖSTERNÄS 09يد جلد  5د.ك/قطعتان.
جلد مدبوغ وستنلس ستيل.
قطر  19مم203.488.96 .
 ÖSTERNÄS 10يد جلد  7د.ك/قطعتان.
جلد مدبوغ وستنلس ستيل .المسافة
بين الفتحتين  128مم403.488.95 .

10

158

طعام ايكيا

المطبخ

02

طعام
أكثر من شهي
في مطعم ايكيا

 ÄLMARENحنفية ماء للمطبخ
مع فوهة قابلة للسحب

57

د.ك

ANTAGEN 01
فرشاة غسل الصحون
د.ك
150

0.

قوة التدفق نفسها دون إهدار المياه .جميع حنفيات
المطبخ من ايكيا تأتي مع مرشح تهوية يقلل من كمية
المياه المستهلكة مع الحفاظ على قوة التدفق.

06

فيليه السلمون المشوي مع الخضار المطبوخة
على البخار وصلصة الهولنديز

2.

450

NYSKÖLJD 03
لبادة تجفيف صحون
د.ك
750

0.

 ANTAGEN 01فرشاة غسل الصحون
 0.150د.ك بالستيك .طول  25سم.
202.339.61

د.ك

 ÄLMAREN 02حنفية ماء للمطبخ مع
فوهة قابلة للسحب  57د.ك نحاس
مطلي بتأثير معدني .ارتفاع  36سم.
803.416.46

04

 NYSKÖLJD 03لبادة تجفيف صحون
 0.750د.ك  %100بوليستر .طول 44
× عرض  36سم503.872.59 .
05

 TIMVISAREمنديل سفرة ،قطعتان.

1.750

د.ك

 FABULÖS 04كأس  0.750د.ك/القطعة
زجاج 30 .سنتل603.545.88 .
 TIMVISARE 05منديل سفرة
 1.750د.ك/قطعتان%100 .
قطن .عرض  × 50طول  70سم.
103.717.88
 06فيليه السلمون المشوي مع الخضار
المطبوخة على البخار وصلصة
الهولنديز  2.450د.ك 404.333.08

قد تختلف طريقة التقديم والمنكهات من متجر آلخر

159
يسعى مطبخ مطعم ايكيا لتقديم وجبات
زهيدة الثمن ،ومفيدة لك وللبيئة؛ لذلك
نحاول دائماً تقديم خيارات مستدامة
وعضوية ذات قيمة غذائية مرتفعة لتختار من
بينها ما تفضله .على سبيل المثال ،نحصل
على أسماك السلمون من مزارع معتمدة
من مجلس اإلشراف على تربية األحياء
المائية ( )ASCأي أنها تتبع معايير صارمة
للتربية المسؤولة لألحياء المائية ،لتحصل
في النهاية على طعام أفضل يزخر بطعم
البحر الغني مع نكهة الشمار الشهية،
وبأقل ضرر ممكن على البيئة.

161

160

05

 IKEA 365+حافظة
طعام ،مربعة

0.950

د.ك/القطعة

صممنا أغطية كل حافظات الطعام
لتُلبِّي احتياجاتك ،فبعضها يصلح
لالستخدام في الفرن وبعضها
يصلح كحامل ،وبعضها مصمم
بشكل يسمح بتصفيفها فوق
بعضها لتستهلك مساحة أقل
في التخزين ،كما يمكنك شراؤها
على حدة واستخدامها مع أي
علبة أخرى.

صممنا منتجات مجموعة
 365+من األطباق والصحون
والسلطانيات ،والكؤوس ،وعلب
تخزين ،وحافظات الطعام ،بحيث
يمنكن تصفيفها فوق بعضها
لتستهلك مساحة تخزين أقل.

04

0.500

د.ك/القطعة

02

03

تصلح لالستخدام
في الثالجة أو في
الفرن ،ومزودة بغطاء
يمكن استخدامه
كحامل.

هل تعجبك هذه القطع ولكنك
تبحث عن شيء مختلف قليالً؟
لدينا الكثير من التصاميم
والقطع لتختار منها ما تشاء.
لمزيد من المعلومات ،تصفح
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

01

 IKEA 365+كأس

مصنوع من زجاج
مقاوم للحرارة
لتستمتع فيه بمذاق
الشاي الساخن
والمثلج أيضاً.

06

01
02
03
04

 IKEA 365+كأس  0.500د.ك/القطعة زجاج
مقسَّى 30 .سنتل702.783.63 .
 IKEA 365+صحن عميق/سلطانية ،جوانب
بزاوية  1.250د.ك/القطعة خزف فلسبار .قطر
 22سم902.797.00 .
 IKEA 365+سلطانية ،جوانب مستديرة
 1.900د.ك/القطعة خزف فلسبار .قطر
 22سم802.796.87 .
 IKEA 365+حافظة طعام ،مستديرة
 0.250د.ك/القطعة تناسب األغطية المستديرة

من مجموعة  .IKEA 365+بالستيك .قطر ،14
ارتفاع  5سم 450 .مل703.591.42 .
 05جديد  IKEA 365+حافظة طعام ،مربعة
 0.950د.ك/القطعة تناسب األغطية المربعة
من مجموعة  .IKEA 365+زجاج مقاوم للحرارة.
طول  × 15عرض  ،15ارتفاع  11سم 1,2 .لتر
403.592.09
 IKEA 365+ 06غطاء ،مستطيل  1د.ك/القطعة
خيزران .طول  × 21عرض  15سم503.819.07 .

اسم المجموعة يعبر عنها؛ فهي تتكون من منتجات تعتبر أساسية لكل
منزل وتدوم طويال ً .تصلح لالستخدام اليومي المتكرر أو للتفاخر بها في
المناسبات واألعياد.

IKEA 365+
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المطبخ

المطبخ

المكونات الضرورية
أقل مما تعتقد
01

163

لست بحاجة إلى مطبخ كبير لالستمتاع بالطهي؛ بل يمكنك
االكتفاء ببعض الوحدات النموذجية األساسية من نظام المطابخ
 ،KNOXHULTمع عدد قليل من القدور والمقالي القوية التحمل
(وال تنس مخزون كرات الخضروات المجمدة اللذيذة).

KAVALKAD
مقالة

1.250

د.ك
06

 KNOXHULTمطبخ

96

د.ك

 KNOXHULT 06مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
خزانة حائط مع أبواب ،خزانة قاعدة مع
أبواب ودرج FYNDIG ،حوضLAGAN ،
حنفية BAGGANÄS ،مقابض.

 96د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .285

 ANNONS 02طقم أواني
الطهي ذو  5قطع

3.900

د.ك

04
 KAVALKAD 01مقالة  1.250د.ك
ألومنيوم مطلي بطبقة ®Teflon
 .Classicقطر  24سم002.677.06 .
 ANNONS 02طقم أواني الطهي ذو 5
قطع  3.900د.ك يتضمن :قدر بمقبض
سعة  0,9لتر ،قدر بمقبض مع غطاء
سعة  1,7لتر ،قدر مع غطاء سعة 2,8
لتر .ستنلس ستيل وبالستيك وزجاج.
902.074.02
SUNNERSTA 03
عربة
د.ك
750

 SUNNERSTA 03عربة  9.750د.ك فوالذ
مطلي وبالستيك بوليبروبلين .طول
 × 56عرض  ،33ارتفاع  97سم.
703.037.20

9.

FÖLJSAM 05
صحن فرن
د.ك
950

0.

 ALLEMANSRÄTTEN 04كرات الخضروات،
المجمدة  2.450د.ك  1000جرام.
403.464.34
 FÖLJSAM 05صحن فرن  0.950د.ك
زجاج مقاوم للحرارة .طول × 24,5
عرض  24,5سم503.112.69 .

ما زال لدينا الكثير
والكثير من المنتجات؛
انظر بروشور المطابخ
الذي يتضمن  68صفحة
كاملة من المنتجات على
موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
احصل على نسختك من
المعرض.

وحدات تخزين جانبية
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 VARDAGENإبريق
الشاي

2.500

د.ك

01

طعامك صديق للبيئة

 SKÅDIS 01لوحة مشابك  6.500د.ك
خشب مضغوط مطلي .عرض × 76
ارتفاع  56سم103.216.18 .

هل يمكنك المساهمة في إنقاذ
الكوكب بمجرد تحضير طعام الغداء؟
نقدم لك  ،ISTADالبديل الجديد
للكيس البالستيكي المعتاد .أكياس
 ISTADهي النسخة الجديدة من
األكياس البالستيكية وهي مصنوعة
من مواد متجددة ناتجة من تصنيع
قصب السكر .من المتوقع أن نوفر ما
يقارب  75ألف برميل من النفط من
خالل تحويل هذا المنتج فقط إلى
استخدام المواد المتجددة؛ أي أن
هذا المنتج يدعم جهود ايكيا في نشر
االستدامة وتقليل انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون .ولكننا لم ننس راحتك
أيضاً ،فبالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج
البالستيك من مصادر متجددة مقارنةً
بالمصادر التقليدية إال أن ذلك الفرق ال
يظهر في السعر النهائي للمنتج ،ألننا
نؤمن بمساعدة كل فرد في العالم
على تبني خيارات مستدامة.

 ALGOT 02سكة حائطية/رفوف  33د.ك
عرض  × 90عمق  ،61ارتفاع 196
سم392.793.03 .

02

 SORTERA 03سلة فرز النفايات مع
غطاء  4.250د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 39عمق ،55
ارتفاع  45سم 60 .لتر702.558.99 .

 ALGOTسكة
حائطية /رفوف

33

د.ك
05

03

 KNAGGLIGصندوق

4.500

د.ك/القطعة

08
07

 VARDAGEN 04إبريق الشاي  2.500د.ك
خزف حجري 1,2 .لتر402.893.44 .
 KNAGGLIG 05صندوق
 4.500د.ك/القطعة خشب صنوبر
مصمت غير معالج .عرض  × 46عمق
 ،31ارتفاع  25سم702.923.59 .
 OFTAST 06صحن عميق  0.250د.ك/
القطعة زجاج مقسى .قطر  20سم.
003.189.42
 NORRÅKER 07طاولة مرتفعة  50د.ك
خشب بتوال مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .طول  × 74عرض ،74
ارتفاع  102سم303.050.52 .

OFTAST 06
صحن عميق
د.ك/القطعة
250

0.

 VARDAGEN 08مرطبان مع غطاء
 1.750د.ك/القطعة زجاج وسيليكون
مطاطي .قطر  ،11ارتفاع  29سم1,8 .
لتر602.919.30 .
 NORRÅKER 09مقعد مرتفع مع مسند
ظهر  32د.ك خشب بتوال مصمت
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف وقشرة
خشب بتوال .عرض  × 42عمق ،48
ارتفاع  100سم003.014.99 .
 HYLLIS 10وحدة رفوف ،األماكن
الداخلية/الخارجية  3.900د.ك فوالذ
مجلفن .عرض  × 60عمق  ،27ارتفاع
 140سم002.785.78 .

 HYLLIS 10وحدة رفوف،
األماكن الداخلية/الخارجية

900

3.

د.ك

09

 NORRÅKERمقعد مرتفع
مع مسند ظهر

32

د.ك

وحدات تخزين جانبية
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 KNODDحاوية مع غطاء

01

2.900

د.ك

02

مقعد ورف أحذية في آن واحد؛
يجعل يومك أسهل.

 HEJNEقسم واحد

800

11.

د.ك/القطعة

 KNODD 01حاوية مع غطاء  2.900د.ك
فوالذ مطلي .قطر  ،34ارتفاع  32سم.
سعة  16لتر603.122.49 .

03

هل تفضل قدور ايكيا كبيرة الحجم؟ ضع وحدة رفوف
إضافية خارج المطبخ لتخزين القدور والمقالي والسالل
كبيرة الحجم ،لتتمكن من طهي كل ما تريد دون أن
يؤثر ذلك على مساحة مطبخك.

04

06

 OUMBÄRLIGقدر مع غطاء

7.750

د.ك

 HEJNE 02قسم واحد
 11.800د.ك/القطعة عرض 78
× عمق  ،50ارتفاع  171سم.
790.314.14
 BEKVÄM 03سلم متدرج
 4.900د.ك خشب أسبن مصمت.
عرض  × 43عمق  ،39ارتفاع  50سم.
601.788.87
 SOCKERBIT 04صندوق مع غطاء
 1.750د.ك بالستيك بوليبروبلين.
عرض  × 38عمق  ،25ارتفاع  15سم.
403.160.69
 SOCKERBIT 05صندوق مع غطاء
 1.500د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 19عمق ،26
ارتفاع  15سم603.160.68 .
 OUMBÄRLIG 06قدر مع غطاء
 7.750د.ك ستنلس ستيل مع
طبقة بينية من األلومنيوم 10 .لتر.
002.864.13

05

 SOCKERBITصندوق مع غطاء،

1.

500

د.ك/القطعة

هل تحتاج إلى خيارات
أكثر؟ انظر المزيد من
حلول التخزين في
معرض ايكيا أو على
موقعنا اإللكتروني:
.www.IKEA.com.kw

TJUSIG
مقعد مع وحدة تخزين لألحذية

19

د.ك

 TJUSIGمقعد مع وحدة تخزين لألحذية .خشب صلب مصمت
مطلي وستنلس ستيل .عرض  × 108عمق  ،34ارتفاع  50سم.
501.527.03
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في الداخل والخارج

استمتع بالهواء الطلق

01

 MORUMسجادة حياكة مسطحة،
لألماكن الداخلية/الخارجية،

39

د.ك

 MORUM 01سجادة حياكة مسطحة،
لألماكن الداخلية/الخارجية
 39د.ك سطح االستعمال%100 :
بوليبروبلين .الخلفية :التكس صناعي.
عرض  × 200طول  300سم.
801.982.95
 LOBBÄK 02سجادة حياكة مسطحة،
لألماكن الداخلية/الخارجية
 39د.ك/القطعة  %100بوليبروبلين.
عرض  × 200طول  250سم.
603.207.15
 PEKANNÖT 03آنية نباتات
 8.500د.ك/القطعة روطان وبالستيك.
الحد األقصى لقطر أنية الزهور 24
سم .ارتفاع  35سم401.866.28 .

02

04

 GODAFTONشمعة كتلة LED
لألماكن الداخلية/الخارجية،
طقم من 3

3.250

د.ك

05

 GODAFTON 04شمعة كتلة LED
لألماكن الداخلية/الخارجية ،طقم من
 3قطع  3.250د.ك يتضمن :شمعة
كتلة ( LEDارتفاع  10سم ،قطر 7
سم) ،شمعة كتلة ( LEDارتفاع 14
سم ،قطر  7سم) ،شمعة كتلة LED
(ارتفاع  16سم ،قطر  8سم).
بالستيك 503.555.74 .ABS

03

PEKANNÖT
آنية نباتات

8.500

د.ك/القطعة

 TÄRNÖ 05كرسي ،لألماكن الخارجية
 4.250د.ك/القطعة خشب سنط
مصمت وفوالذ مطلي .عرض
 × 39عمق  ،40ارتفاع  79سم.
900.954.28
 TÄRNÖ 06طاولة ،لألماكن الخارجية
 5.500د.ك خشب سنط مصمت
وفوالذ مطلي .طول  × 55عرض ،54
ارتفاع  70سم700.954.29 .
اهتم أنت بالتخطيط لحفالت
الشواء؛ واترك لنا مهمة توصيل
أثاث الشرفة الجديد وتركيبه.

06

 TÄRNÖطاولة ،لألماكن الخارجية

500

5.

د.ك

في الداخل والخارج

170

نباتات اصطناعية
بجاذبية طبيعية
03

 ODDRUNبطانية

500

4.

د.ك

01
 BRYTÄRT 01آنية نباتات
 0.950د.ك خزف .الحد األقصى لقطر
أنية الزهور  12سم603.855.61 .
04
02

 INGEFÄRAآنية نباتات
مع صحن

1.250

د.ك

 INGEFÄRA 02آنية نباتات مع صحن
 1.250د.ك صلصال أحمر .الحد
األقصى لقطر أنية الزهور  15سم.
302.580.41
 03جديد  ODDRUNبطانية  4.500د.ك
 %100قطن .عرض  × 130طول
 170سم303.957.93 .

الخيزران ليس خامة شديدة القوة فقط ،ولكنه من
أبطال االستدامة أيضاً ،ألنه ينمو بسرعة شديدة
ويستهلك القليل من المياه وال يحتاج إلى أي أسمدة
أو مستلزمات ري خاصة.
05

 BITTERGURKA 04إبريق سقي
 3.250د.ك ستنلس ستيل مطلي
وخيزران 2 .لتر303.680.68 .

FEJKA

نبات زينة اصطناعي آنية

1.

250

 SATSUMAS 05حامل نباتات مع 5
أواني نباتات  15د.ك فوالذ مطلي
وخيزران .عرض  × 36ارتفاع  125سم.
102.581.55

 SATSUMASحامل نباتات
مع  5أواني نباتات

15

د.ك

 SATSUMAS 06حامل نباتات
 15د.ك فوالذ مطلي وخيزران .طول
 × 84عرض  ،28ارتفاع  70سم.
902.581.56
 07جديد  BRYTÄRTآنية نباتات
 1.500د.ك خزف .الحد األقصى لقطر
أنية الزهور  15سم803.855.60 .

06

07

 BRYTÄRTآنية نباتات

1.500

د.ك

ما أجمل النباتات! انظر
المزيد من النباتات
واألواني والحامالت
على موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 FEJKAنبات زينة اصطناعي آنية .بالستيك بولي إيثيلين.
قطر آنية النباتات  9سم .ارتفاع  22سم903.751.55 .

د.ك/القطعة

 BESTÅ 01تشكيلة تخزين مع أبواب  12٦د.ك عرض
 × 120عمق  ،40ارتفاع  192سم .أسود-بني/
رمادي-فيروزي 391.367.43 Valviken
 02جديد  RÅSKOGعربة  1٥د.ك فوالذ مطلي.
طول  × 3٥عرض  ،4٥ارتفاع  78سم.
304.017.89

172

 HEMMAHOS 03سجاد  7.7٥0د.ك وبر%100 :
نايلون .الخلفية :مطاط .عرض  × 100طول 1٦0
سم603.566.91 .
 JANINGE 04كرسي  1٥د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين مقوى .عرض  × ٥0عمق  ،4٦ارتفاع
 7٦سم002.460.78 .

٠١

منزل رقم 5

األسرة الكبيرة
٠٢

 RÅSKOGعربة

١5

ً
جائعا ،والصغار يريدون أن يلعبوا ويرسموا
الرضيع يبكي
باأللوان ،بينما ابنك المراهق يبحث عن مساحة من
الخصوصية ،وأنت تفضل القراءة لبعض الوقت
ً
(فض ً
أوال).
ال عن األعمال الكثيرة التي عليك االنتهاء منها
كل ما تحتاج إليه هو مساحة تتسع ألسرتك الكبيرة،
بشكل يسمح لكل فرد باالستمتاع بوقته منفرداً أو مع
األسرة ،في الغرفة ذاتها.

د.ك

٠٣

٠٤

 JANINGEكرسي

١5

د.ك/القطعة

ستجد في هذا التصميم الكثير من الحلول الذكية التي
تسمح لك باالستمتاع بأوقات رائعة وسط أجواء من الدفء
والحميمية مع أسرتك ،حتى إذا كان كل فرد يمارس
نشاط ًا منفرداً.

منزل رقم 5
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175

منزل رقم 5

01

06

 DUKTIGمطبخ لعبة

49

08

د.ك

09
02
10

03

11

 MÅLAفرشاة،
طقم من 6

1.250

05

NORRÅKER
كرسي

19

د.ك/القطعة

04

 LANGURكرسي أطفال/مرتفع

29

د.ك

07

 MÄSTERBYسلم
متدرج

9
طاولة الطعام الكبيرة تفسح المجال لجميع أفراد األسرة
لممارسة هواياتهم المفضلة ،قبل أن ينتهي طفلك من
إعداد الطعام في المطبخ اللعبة بالطبع.

د.ك

01
02
03

04

 SLIPSTENساعة حائط  3.500د.ك بالستيك
 .ABSقطر  35سم803.587.74 .
 GRADVISمزهرية  3.500د.ك خزف حجري.
ارتفاع  24سم203.411.02 .
جديد  LANGURغطاء مقعد مبطن لكرسي
مرتفع  4.500د.ك  %100بوليستر .عرض × 22
عمق  ،21ارتفاع  40سم303.469.86 .
جديد  LANGURكرسي أطفال/مرتفع  29د.ك
يتضمن حزام أمان .عرض  × 56عمق ،61
ارتفاع  87سم092.525.93 .

 NORRÅKER 05كرسي  19د.ك/القطعة خشب
بتوال مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف
وقشرة خشب بتوال .عرض  × 41عمق ،50
ارتفاع  81سم402.753.42 .
 DUKTIG 06مطبخ لعبة  49د.ك لألطفال من عمر
 3سنوات .خشب بتوال رقائقي وبالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 72عمق  ،40ارتفاع
 109سم603.199.72 .

07

08
09
10

د.ك

 MÄSTERBYسلم متدرج  9د.ك بالستيك
بوليبروبلين وألياف زجاجية .عرض  × 43عمق
 ،40ارتفاع  50سم403.320.74 .
 KRUSTADصحن جانبي  0.750د.ك قطر
 16سم803.395.06 .
 KRUSTADسلطانية  0.750د.ك قطر  14سم.
403.395.08
 KRUSTADطبق  0.950د.ك قطر  25سم.
903.395.01

 MÅLA 11فرشاة ،طقم من  6قطع  1.250د.ك
 6فرش من األلياف الصناعية 3 :فرش ذات
حواف مستديرة و 3فرش ذات حواف مسطحة.
لألطفال من عمر  3سنوات .خشب بتوال مصمت
وبوليستر101.933.19 .

تحتاج لمساعدة في نقل هذه الطاولة
الكبيرة؟ دعنا نوصلها إلى باب منزلك
لنوفر عليك عناء النقل.

177

176
03

01

 EKETخزانة

5

د.ك

04

05

 KIVIKصوفا  3مقاعد مع أريكة استرخاء

249

د.ك

الصوفا في الصورة هي فقط
واحدة من تشكيلة الصوفات
المرنة والعملية في ايكيا.
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل
بزيارة معرض ايكيا لتستمتع
بأجمل األوقات مع أسرتك.

06

02

DJUNGELSKOG
دمية ناعمة

3.900

6.750

د.ك

 EKET 01خزانة  5د.ك تكسية فويل وخشب
حبيبي .عرض  × 35عمق  ،25ارتفاع  35سم.
603.345.57
 PALLRA 02وحدة أدراج صغيرة مع  3أدراج
 6.750د.ك/القطعة ورق .عرض  × 31عمق ،26
ارتفاع  31سم502.724.80 .
 EKET 03خزانة تتضمن  4حجيرات  15د.ك تكسية
فويل وخشب حبيبي .عرض  × 70عمق ،35
ارتفاع  70سم103.339.56 .

 PALLRAوحدة أدراج
صغيرة مع  3أدراج

 VIGDIS 04غطاء وسادة  3.500د.ك  %100رامي.
طول  × 50عرض  50سم303.756.10 .
 KIVIK 05صوفا  3مقاعد مع أريكة استرخاء
 249د.ك  %55قطن %25 ،بوليستر%12 ،
فيسكوز/حرير صناعي %8 ،كتان .عرض 280
× عمق  ،163/95ارتفاع  83سم .أزرق داكن
491.937.28 Hillared
 DJUNGELSKOG 06دمية ناعمة 3.900 ،د.ك
لألطفال من عمر  18شهراً %100 .بوليستر.
طول  66سم004.028.08 .

د.ك/القطعة

غرفة مثالية لكل فرد في األسرة :رتب األلعاب على
األرفف السفلية ،والقصص البوليسية على األرفف
العلوية ،ليصل كل فرد في األسرة إلى هوايته
المفضلة بسهولة.
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كرسي لألطفال مع مساند للذراعين
صممناه خصيصاً ليشعر طفلك أنه كبير أثناء
ممارسة هواياته المفضلة في القراءة أو
التلوين أو قيادة السفن الفضائية.

05

 BESTÅتشكيلة
تخزين مع
أبواب/أدراج

66

د.ك

01

02
03

 ODDRUNبطانية

500

4.

د.ك

07

04

YPPERLIG
طاولة قهوة

15

استمتع بالخصوصية ،وأجمل األوقات مع األسرة
في مكان واحد.

د.ك

 VALLENTUNA 01صوفا بمقعدين مع تخزين
 190د.ك  %65بوليستر %35 ،قطن .رمادي
فاتح 292.770.26 Orrsta
 02جديد  ODDRUNبطانية  4.500د.ك
 %100قطن .عرض  × 130طول  170سم.
303.957.93
 STORUMAN 03مصباح أرضي  4.900د.ك
ورق وفوالذ .ارتفاع  55سم .ايكيا .موديل
 .G1606 STORUMANيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 403.236.92 .D

06

 GRANBODAمجموعة
طاوالت ،طقم من 3

21

د.ك

 YPPERLIG 04طاولة قهوة  15د.ك خشب بتوال
مطلي بطالء شفاف وفوالذ .قطر  ،50ارتفاع
 40سم903.465.92 .
 BESTÅ 05تشكيلة تخزين مع أبواب/أدراج
 66د.ك تكسية فويل وخشب حبيبي .عرض
 × 120عمق  ،40ارتفاع  74سم .أسود-بني/
أزرق داكن 192.060.82 Valviken

 STRANDMONكرسي أطفال
مع مساند للذراعين

65

د.ك

 GRANBODA 06مجموعة طاوالت ،طقم من 3
قطع  21د.ك المقاسات( :طول × عرض ×
ارتفاع)  46×33×48سم 48×37×48 ،سم،
 50×40×48سم .فوالذ مطلي وبالستيك.
503.511.75
 07جديد  STRANDMONكرسي أطفال مع مساند
للذراعين  65د.ك لألطفال من عمر  3سنوات.
غطاء %100 :بوليستر .عرض  × 56عمق ،62
ارتفاع  71سم .رمادي 703.925.42 Vissle
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قد تعم الفوضى في الردهة إذا لم تكن منظمة
جيداً .استخدم الخطافات والصناديق والخزانات
لتتمكن من تنظيم جميع األغراض الخاصة بك
وبجميع أفراد أسرتك .ويمكنك اختيار وحدات
قابلة للقفل للحفاظ على الخصوصية .استخدم
وحدات تخزين األحذية التي تصلح كمقعد أيضاً
لتحقيق فائدة مزدوجة من المساحة.

01

 KVISSLEمنصة
صحف للحائط

5.900

03

لمقتنياتك األحب إلى قلبك

د.ك

 HÄLLANتشكيلة
تخزين مع أبواب

165

د.ك

02

FJÄLLBO

 MACKAPÄRمقعد
بحجيرات تخزين

19

وحدة رفوف

د.ك/القطعة

 KVISSLE 01منصة صحف للحائط  5.900د.ك فولذ
مطلي .طول  × 46عرض  34سم901.980.30 .
 MACKAPÄR 02مقعد بحجيرات تخزين
 19د.ك/القطعة تشطيب بطالء .عرض × 100
عمق  ،35ارتفاع  51سم103.347.53 .
 HÄLLAN 03تشكيلة تخزين مع أبواب  165د.ك
عرض  × 135عمق  ،47ارتفاع  192سم.
392.766.82

احرص على تثبيت قطع األثاث المرتفعة،
مثل هذه الخزانة ،في الحائط للحفاظ على
سالمة أسرتك .الخزانة مزودة باألدوات
الالزمة لتثبيتها ومنعها من السقوط.

19
 FJÄLLBOوحدة رفوف .خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف وفولذ مطلي .عرض  × 50عمق  ،36ارتفاع
 136سم703.421.99 .

د.ك
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02

03

 FLISATطاولة أطفال

25

د.ك

05

04

01

 DJUNGELSKOGحقيبة تخزين

2.500

د.ك/القطعة

06

األسرّة المرتفعة سهلة التركيب ،ولكن
لم ال تقضي الوقت في اللعب مع
أطفالك وتدع لنا مهمة تركيب األثاث؟

 01جديد  DJUNGELSKOGحقيبة تخزين
 2.500د.ك/القطعة  %100بوليستر وبالستيك.
عرض  × 41ارتفاع  43سم003.938.18 .
 KURA 02سرير قابل لالنعكاس  65د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .لألطفال من
عمر  6سنوات .خشب صنوبر مصمت مطلي
بطالء شفاف وتكسية فويل .عرض  × 99طول
 ،209ارتفاع  116سم .مقاس المرتبة 200×90
سم802.538.09 .

 FLISAT 03طاولة أطفال  25د.ك صناديقTROFAST
تباع على حدة .خشب صنوبر مصبوغ ومطلي
وخشب رقائقي مطلي .طول
 × 83عرض  ،58ارتفاع  48سم502.984.18 .
 DJUNGELSKOG 04سجاد ،حياكة مسطحة
 6.900د.ك بوليستر ومطاط .قطر  100سم.
203.937.61

 FLISAT 05مقعد أطفال  6.900د.ك/القطعة
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف .عرض  × 24عمق  ،24ارتفاع  28سم.
402.735.93
 06جديد  URSKOGسجاد ،حياكة مسطحة
 15د.ك بوليستر ومطاط .عرض  × 133طول
 160سم003.939.03 .

سوف يعشق طفلك الحياة في الغابة المليئة بالمغامرات
المثيرة ،طالما أن بوسعه االختباء في مملكته الخاصة.
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0٣
0١

 KURAخيمة سرير
مع ستارة

١2

STUVA/FRITIDS
سرير علوي
مع  ٤أدراج/بابين

١56

د.ك

البد أنك تحتاج إلى مساحات تخزين متنوعة ،ستجد كل ما تحتاج إليه أسفل
هذا السرير :طاولة سرير جانبية (تحتوي على مساحة تخزين) ،ومسند أقدام
(يحتوي على مساحة تخزين أيضاً) ،ومرتبة قابلة للطي الستضافة األصدقاء.

د.ك

02

0٤

 DJUNGELSKOGسجاد ،وبر قصير

7.500

د.ك

06
05

 01جديد  KURAخيمة سرير مع ستارة  12د.ك
لألطفال من عمر  3سنوات %100 .بوليستر.
503.938.30
 02جديد  DJUNGELSKOGدمية ناعمة ،أسد
 8.500د.ك  %100بوليستر .طول  70سم.
204.028.07
 STUVA/FRITIDS 03سرير علوي مع  4أدراج/بابين
 156د.ك المرتبة وبياضات السرير تباع على
حدة .لألطفال من عمر  6سنوات .تكسية فويل
وطالء .عرض  × 99طول  ،207ارتفاع  193سم.
مقاس المرتبة  200×90سم192.621.86 .

 04جديد  DJUNGELSKOGسجاد ،وبر قصير
 7.500د.ك وبر %100 :نايلون .الخلفية :مطاط.
عرض  × 133طول  100سم603.937.64 .
 STUVA/FRITIDS 05خزانة ذات  6أدراج  49د.ك
تكسية فويل وطالء .عرض  × 60عمق ،50
ارتفاع  128سم192.527.24 .
 SLÄKT 06سرير مع وحدة مقاعد وتخزين  134د.ك
المرتبة وبياضات السرير تباع على حدة .عرض
 × 98طول  ،207ارتفاع  80سم .مقاس المرتبة
 200×90سم392.396.99 .

١٣٤

STUVA/FRITIDS
خزانة ذات  6أدراج

٤9

د.ك

 STUVA/FRITIDS 07خزانة ذات  3أدراج
 29د.ك/القطعة تكسية فويل وطالء .عرض
 × 60عمق  ،50ارتفاع  64سم092.526.73 .
07
يعشق األطفال األلعاب العنيفة؛ لذلك
احرص على تثبيت قطع األثاث المرتفعة
مثل الخزانات ذات األدراج في الحائط ،وال
تقلق فنحن نوفر لك جميع األدوات التي
ستحتاج إليها.

 SLÄKTسرير مع وحدة
مقاعد وتخزين

د.ك
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استخدم سكك التعليق والخطافات لتعليق مالبسك وغيرها من
المتعلقات على الحائط ،مثل سلة الغسيل أسفل إطار شبكة
كرة السلة ،لتمارس الرياضة في كل مرة تضع قطعة من المالبس
في السلة (وال تنس غسلها بعد ذلك).
03
01

 KRUXمصباح حائط
LED

15

 SALTRÖDمرآة
مع رف وخطافات

17

د.ك

د.ك

04
06

02

 URSKOGغطاء لحاف وكيس وسادة

8.500

25

د.ك

د.ك

07

 KLUNKAكيس
غسيل

2.900
هل غرفتك هي األصغر في المنزل؟ ال تقلق سوف
نساعدك في جعلها الغرفة األكثر تميزاً في المنزل.

05

 MICKEمكتب

 KRUX 01مصباح حائط  15 LEDد.ك بالستيك
ومطاط .قطر  ،13ارتفاع  28سم .ايكيا .موديل
 .V1701 Kruxيتوافق مع المصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 903.254.53 .D
 02جديد  URSKOGغطاء لحاف وكيس
وسادة  8.500د.ك  %100قطن .غطاء لحاف
عرض  × 150طول  200سم .كيس وسادة
طول  × 50عرض  60سم303.938.69 .

د.ك

 SALTRÖD 03مرآة مع رف وخطافات  17د.ك
تكسية بطالء وزجاج مرايا .عرض  × 50ارتفاع
 68سم003.050.77 .
 MICKE 04مكتب  25د.ك تكسية بطالء وفوالذ
مطلي .عرض  × 105عمق  ،50ارتفاع  75سم.
802.130.74
 LÅNGFJÄLL 05كرسي دوار  39د.ك
 %100بوليستر .مقعد عرض  × 53عمق ،41
ارتفاع  53-43سم .أبيض/أزرق Gunnared
492.523.79

 VAJERT 06سكة تعليق مع  4خطافات،
داخلية/خارجية  3.900د.ك فوالذ مطلي
ومطاط صناعي .عرض  × 57,5عمق ،11,5
ارتفاع  6سم703.501.51 .
 KLUNKA 07كيس غسيل  2.900د.ك
 %100بوليستر .قطر  ،36ارتفاع  60سم.
 60لتر503.643.71 .

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
 www.IKEA.com.kwلتتعرف
على قطع األثاث واإلكسسوارات
التي سوف تجعل غرفتك أكثر
من رائعة أو اطلب من والديك
اصطحابك إلى المعرض.
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01

06

EGGEGRUND
ستارة للدوش

07

1.250

د.ك

189

استخدم وحدات تخزين بارتفاعات مختلفة،
ليتمكن الصغار من الوصول لمناشفهم
وألعابهم المطاطية بسهولة ،بينما تظل
األدوية ومنتجات العناية الشخصية باهظة
الثمن بعيداً عن متناول أيديهم.

02

10

 SAXBORGAمرطبان
مع غطاء وصينية،
طقم من 5

5.500

د.ك

03
08

 DYNANخزانة مع باب

9.500

د.ك/القطعة

09
04

 LILLÅNGENخزانة حوض غسيل مع بابين

55

د.ك/القطعة
11

4.500

05

تغلب على االزدحام بوضع المستلزمات الخاصة بكل
فرد في األسرة في متناول يده (وال تنس تركيب
حوضين للغسيل والتحلي بالقليل من الصبر).

 TORKISسلة
غسيل

 EGGEGRUND 01ستارة للدوش  1.250د.ك
 .PEVA %100عرض  × 180طول  200سم.
503.391.12
 LILLÅNGEN 02خزانة بمرآة مع بابين  20د.ك/القطعة
زجاج مرايا وتكسية فويل .عرض  × 60عمق ،21
ارتفاع  64سم202.051.71 .
 ENSEN 03حنفية ماء لحوض الغسل مع مصفاة
 17د.ك/القطعة نحاس مطلي بالكروم.
ارتفاع  12سم602.813.80 .

04

05
06
07

 LILLÅNGENخزانة حوض غسيل مع بابين
 55د.ك/القطعة حنفيات الماء تُباع على حدة.
تكسية فويل وخزف .عرض  × 60عمق ،41
ارتفاع  87سم191.880.40 .
 VILTOسلم متدرج  7.750د.ك عرض × 40
عمق  ،32ارتفاع  25سم603.444.53 .
 DYNANرف جداري  5.500د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .عرض  × 40عمق  ،15ارتفاع
 40سم603.236.48 .
 ÖSTANÅمصباح حائط  5.500د.ك فوالذ
وبالستيك وزجاج .عرض  × 6عمق ،15

ارتفاع  18سم .ايكيا .موديل .V1203 Östanå
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 502.285.76 .D
 DYNAN 08خزانة مع باب  9.500د.ك/القطعة فوالذ
مطلي .عرض  × 40عمق  ،27ارتفاع  54سم.
503.181.76
 DYNAN 09وحدة أرفف مع سكة تعليق مناشف
 7.500د.ك فوالذ مطلي .عرض  × 40عمق ،27
ارتفاع  108سم003.181.69 .
 10جديد  SAXBORGAمرطبان مع غطاء وصينية،
طقم من  5قطع  5.500د.ك المقاسات:

د.ك

 2مرطبان قطر  8سم ،ارتفاع  5,5سم2 ،
مرطبان قطر  8سم ،ارتفاع  11سم ،صينية
طول  26سم ،عرض  10سم ،ارتفاع  3سم.
زجاج وفلين403.918.79 .
 TORKIS 11سلة غسيل  4.500د.ك فوالذ مطلي
وبوليستر .عرض  × 35عمق  ،47ارتفاع 67
سم 90 .لتر903.199.75 .
إذا كنت تجد صعوبة في تغيير تصميم
حمامك ،اترك لنا مهام تركيب قطع
األثاث والتركيب.
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191

الستائر المعتمة تحجب ضوء النهار وتخفف من
ضوضاء الشارع .ضع طبقة ثانية من الستائر من
جهة الغرفة لتحصل على الشكل الذي تبحث عنه.
07
01

 LEJONGAPستائر ،زوج ستائر

17

06

د.ك

/RANARP WALL
مصباح موجه
حائطي

900

7.

 PAX/REINSVOLLخزانة مالبس

284

د.ك

د.ك

02
03

08
04

05

 NORDLIسرير
مع تخزين

125

د.ك

09

LIERSKOGEN
طاولة سرير جانبية

15
مع مهامك المختلفة طوال اليوم ،البد أنك ترغب في
الحصول على نوم مريح في غرفة تبعث على الهدوء
واالسترخاء ،على األقل حتى يقرر الصغار تسلق
سريرك في منتصف الليل.

 LEJONGAP 01ستائر ،زوج ستائر  17د.ك
 %100كتان .عرض  × 145طول  300سم.
703.781.74
 MAJGULL 02ستائر معتمة ،زوج ستائر  17د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 145طول  300سم.
203.410.36
 DRÖMSYN 03مصباح حائط  2.900د.ك بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 31ارتفاع  21سم.
ايكيا .موديل  .V1506 Drömsynيتوافق مع
المصابيح من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
603.303.47

د.ك

 PUDERVIVA 04غطاء لحاف وكيسا وسادة  29د.ك
 %100كتان .غطاء لحاف عرض  × 240طول 220
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض
 60سم203.984.43 .
 NORDLI 05سرير مع تخزين  125د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .تكسية بطالء.
عرض  × 140طول  ،202ارتفاع  30سم .مقاس
المرتبة  200×140سم403.498.47 .
 RANARP 06مصباح موجه حائطي  7.900د.ك
فوالذ مطلي .قطر  14سم .ايكيا .موديل
 .V1211 Ranarpيتوافق مع المصابيح من فئات

تصنيف الطاقة  A++إلى 502.313.24 .D
 PAX 07خزانة مالبس  284د.ك تكسية فويل وفويل
معاد التدوير .عرض  × 200عمق  ،60ارتفاع
 236,4سم .أبيض/رمادي-أخضر REINSVOLL
492.758.18
 08جديد  POÄNGكرسي هزاز  55د.ك غطاء:
 %100بوليستر .عرض  × 68عمق  ،94ارتفاع
 95سم .قشرة خشب بتوال /رمادي Lysed
292.444.13
 LIERSKOGEN 09طاولة سرير جانبية  15د.ك
قطر  ،42ارتفاع  74سم403.308.62 .

أفضل التصاميم هي التي
تضعها بنفسك .اجعل هذه
التصاميم حقيقة مع مخطط
خزانة المالبس  PAXعلى
موقعwww.IKEA.com.kw :
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01

هل تشعر بالنعاس؟

 DRÖMLANDغطاء اللحاف/
كيس وسادة لسرير أطفال

5.250

د.ك

02

SLÄKT
سرير
04

37

SNIGLAR
طاولة التغيير

8.250

د.ك

 SNIGLAR 03سرير أطفال

21

 DRÖMLAND 01غطاء اللحاف/كيس وسادة لسرير
أطفال  5.250د.ك  %50قطن %50 ،ليوسيل.
غطاء لحاف عرض  × 110طول  125سم .كيس
وسادة عرض  × 35طول  55سم703.195.61 .
 STJÄRNBILD 02بطانية  2.500د.ك %100
بوليستر .عرض  × 90طول  90سم.
703.197.21

د.ك

 SNIGLAR 03سرير أطفال  21د.ك المرتبة وبياضات
السرير تباع على حدة .خشب زان مصمت غير
معالج .عرض  × 66طول  ،124ارتفاع  80سم.
مقاس المرتبة  120×60سم302.485.37 .
 SNIGLAR 04طاولة التغيير  8.250د.ك خشب زان
مصمت .طول  × 72عرض  ،53ارتفاع  87سم.
200.452.05

لدينا الكثير من أسرة األطفال
وطاوالت التغيير ومنتجات
أخرى مخصصة لألطفال
على موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwوفي
معرض ايكيا ،وال تقلق فجميعها
آمنة وتم اختبارها بعناية.

 SLÄKTسرير .المرتبة وبياضات السرير تباع على حدة .عرض
 × 96طول  ،206ارتفاع  78سم .مقاس المرتبة  200×90سم.
792.277.55

د.ك

غرف األطفال

194

195

وفّر لطفلك نوماً هانئاً بصحبة ألعابه المفضلة .مع هذا السرير
المرن ،يمكنك تعديل ارتفاع قاعدة السرير أو إزالة الحواجز
الجانبية أو إضافة األدراج لالستفادة من مساحة التخزين.

05

 GONATT 01سرير أطفال  75د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
خشب زان مصمت مطلي .عرض 66
× طول  ،123ارتفاع  103سم .مقاس
المرتبة  120×60سم002.579.53 .

غرف األطفال

06

 GOSIG GOLDEN 02دمية ناعمة ،كلب
أصفر ،المسترد الذهبي  1.900د.ك
لألطفال من سن الوالدة%100 .
بوليستر .طول  40سم001.327.98 .

 SOLGULسرير أطفال

39

01

د.ك

 HIMMELSK 03سجاد  12.750د.ك وبر:
 %100نايلون .الخلفية :مطاط .عرض
 × 133طول  160سم503.567.76 .

 GONATTسرير أطفال

75

د.ك

02

 KLÄMMIG 04منشفة مع غطاء
 4.500د.ك  %100قطن .عرض × 80
طول  80سم403.730.74 .
 SOLGUL 05خزانة مالبس  37د.ك
مصبوغ بطالء .عرض  × 60عمق ،55
ارتفاع  181سم803.644.16 .

07

 SOLGUL 06سرير أطفال  39د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
عرض  × 66طول  ،124ارتفاع 79
سم .مقاس المرتبة  120×60سم.
903.624.12

08

 KLÄMMIGغطاء اللحاف/
كيس وسادة لسرير أطفال

3.900

 SOLGUL 07طاولة التغيير  29د.ك تكسية
فويل وطالء .طول  × 57عرض ،88
ارتفاع  100سم703.624.46 .

03

د.ك/الطقم

ً
دائما إلى تصميم منتجات آمنة
لذلك نسعى
لألطفال في جميع مراحل نموهم ونعتمد
ً
ً
عاما من الخبرة واألبحاث.
دائما على 20

 KLÄMMIG 08غطاء اللحاف/كيس وسادة
لسرير أطفال  3.900د.ك/الطقم %100
قطن .غطاء لحاف عرض  × 110طول
 125سم .كيس وسادة طول × 35
عرض  55سم .أحمر 003.730.09
فيروزي 503.730.16

إليك بعض المنتجات المفضلة لدينا.
لمزيد من المعلومات ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.

 SOLBO 09مصباح طاولة ،رسم البومة
 4.900د.ك بالستيك بولي كربونيت.
ارتفاع  23سم .ايكيا .موديل B1609
 .Solboيتوافق مع المصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
303.256.96
ال شيء أكثر أهمية من سالمة
أطفالك .احرص على تثبيت أي
قطعة أثاث يتجاوز ارتفاعها  75سم
في الحائط .ال تقلق ،فقطع األثاث
مزودة باألدوات الالزمة لتثبيتها
وتجنب انقالبها.

ً
يوما واحداً ،أو كان
سواء كان عمر طفلك
ابن  12سنة وتخوض معه جداالً للمرة
المائة .يبقى أطفالنا هم أغلى ما لدينا
في هذا العالم.

09

 SOLBOمصباح
طاولة ،رسم البومة

4.900

د.ك

 KLÄMMIG 04منشفة
مع غطاء

4.500

د.ك

غرف األطفال

196

غرف األطفال
07

 DJUNGELSKOG 02غطاء
لحاف وكيس وسادة

0٨

د.ك

 MINNENسرير قابل للتمديد

 35د.ك/القطعة المرتبة وبياضات
السرير تباع على حدة .خشب
صنوبر مصمت وفوالذ مطلي .عرض
 × ٨5طول  ،206-135ارتفاع 92
سم .مقاس المرتبة  200×٨0سم.
291.239.58

STUVA/FRITIDS
مصطبة مع تخزين ألعاب

32

جديد  STUVA/FRITIDSخزانة ملبس
 32د.ك تكسية فويل وطلء .عرض

 × 60عمق  ،50ارتفاع  12٨سم.
792.528.01
09

03

 DRÖMMINGEمصباح حائط

 2.500د.ك/القطعة بلستيك
بوليبروبلين .طول  × 32عرض  23سم.
ايكيا .موديل .V1603 Drömminge
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 703.479.03 .D

01

4.900

197

د.ك
10

04

4.900

 LILLABOطقم قطار ذو  3قطع
 2.750د.ك يتكون من :قاطرة عصرية

وقاطرة بخارية وعربة لنقل البضائع.
لألطفال من عمر  3سنوات .خشب
زان مصمت وبلستيك603.200.94 .

 MAMMUTكرسي أطفال،
داخلي/خارجي

د.ك

08

01

 STUVA/FRITIDSخزانة مالبس

32

د.ك

07

جديد  DJUNGELSKOGوسادة

 2.750د.ك/القطعة غطاء%100 :
قطن .حشو داخلي :بوليستر معاد
التدوير .عرض  × 50طول  50سم.
603.937.40

سرير قابل للتمديد يصلح لطفلك منذ نعومة أظافره وحتى سن المراهقة.
02

جديد  DJUNGELSKOGغطاء لحاف
وكيس وسادة  4.900د.ك  %100قطن.

غطاء لحاف عرض  × 150طول 200
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض
 ٨0سم703.937.30 .

05

03

جديد  STUVA/FRITIDSمصطبة مع
تخزين ألعاب  32د.ك تكسية فويل

وطلء .عرض  × 90عمق  ،49ارتفاع
 4٨سم492.526.33 .
04

 MAMMUTكرسي أطفال ،داخلي/
خارجي  4.900د.ك بلستيك

بوليبروبلين .عرض  × 39ارتفاع 67
سم403.653.66 .
05

جديد  DJUNGELSKOGدمية ناعمة،

باندا  4.900د.ك  %100بوليستر .طول
 47سم804.028.09 .
06
06

 SUNDVIKسرير
قابل للتمديد

52

د.ك

 SUNDVIKسرير قابل للتمديد

 52د.ك المرتبة وبياضات السرير تباع
على حدة .خشب صنوبر مصمت
مصبوغ ومطلي بطلء شفاف .عرض
 × 91طول  ،207-137ارتفاع ٨0
سم .مقاس المرتبة  200×٨0سم.
490.460.68

نصمم منتجاتنا بعناية شديدة.
ولكن للحصول على أكبر قدر من
األمان ،احرص على تثبيت قطع
األثاث المرتفعة ،مثل خزانات
المالبس ،في الحائط لكي ال
تنقلب ،وبالتالي تتجنب تعريض
أي من أفراد أسرتك آلية مخاطر.

09

 MINNENسرير
قابل للتمديد

35

10

د.ك

غرف األطفال

198

غرف األطفال
01

02

03

 MÅLAلفّة ورق رسم  1.500د.ك/القطعة

ورق مبيَّض خالٍ من الكلور .عرض 0,45
× طول  30متر803.240.72 .
 DRÖMHEMمصباح حائط  2.500د.ك

بالستيك بوليبروبلين .عرض 21
× عمق  ،9ارتفاع  27سم .ايكيا.
موديل  .V1507 Drömhemيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 503.315.78 .D

05

 FLISATمكتب أطفال ،قابل للتعديل

 35د.ك خشب صنوبر مصمت مصبوغ
ومطلي وخشب مضغوط مطلي .عرض
 × 92عمق  ،67ارتفاع 72/62/53
سم202.735.94 .
04

اللعب بأمان

 FLISATمقعد أطفال ،قابل للتعديل

 12.500د.ك خشب صنوبر مصمت
مصبوغ ومطلي وخشب مضغوط
مطلي .عرض  × 55عمق  ،38ارتفاع
 45/39/32سم802.907.79 .
02

05
01

 MÅLAلفافة ورق رسم

1.

500

د.ك/القطعة

03

 FLISATمكتب أطفال،
قابل للتعديل

35

06

 TROFASTتشكيلة تخزين  36.500د.ك

خشب صنوبر مصمت مطلي بطالء
شفاف وبالستيك .عرض  × 94عمق
 ،44ارتفاع  91سم891.020.95 .
 LÄTTطاولة أطفال مع كرسيين

06

 LÄTTطاولة أطفال
مع كرسيين

8.750

د.ك

د.ك
08

 LATTJOسجاد ،وبر قصير  9.500د.ك

وبر %100 :نايلون .الخلفية :مطاط.
عرض  × 120طول  160سم.
503.578.08
 DUKTIGطقم أواني الطهي من  5قطع

09

 3.500د.ك لألطفال من عمر  3سنوات.
ستنلس ستيل001.301.67 .

هل أنتم مستعدون للعب؟
لدينا المزيد من األلعاب وقطع
األثاث المصممة خصيصاً لألطفال.
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 MÅLAالطالء 8 ،قطع.

2.

500

 MÅLA 09الطالء  2.500د.ك 8/قطع.
لألطفال من عمر  3سنوات .بالستيك
بوليبروبلين 400 .مل901.934.95 .

04

07

 8.750د.ك خشب صنوبر مصمت
وتكسية فويل .طاولة طول  × 63عرض
 ،48ارتفاع  45سم .مقعد الكرسي
عرض  × 28عمق  ،28ارتفاع  28سم.
501.784.11
07

199

08

 DUKTIGطقم أواني
الطهي من  5قطع

3.500

د.ك

د.ك

األطفال بطبعهم مبتكرون ،وقد يحدث
أي شيء أثناء اللعب ،بدءاً من الرسم
على حوائط غرفة النوم إلى تذوق
األلوان نفسها .ولكن ،مع مجموعة
األدوات الفنية  MÅLAال داعي للخوف!
المجموعة مصنوعة خصيصاً لتكون
آمنة وسهلة االستخدام حتى ينطلق
أطفالك في اللعب دون أن يقف في
طريقهم شيء .مجموعة  MÅLAغير
سامة ويمكن غسلها بالماء الدافئ
والصابون .وألننا نفحصها في مختبرات
معتمدة مرة واحدة سنوياً على األقل
لضمان تلبيتها لمعايير السالمة،
يمكنك االستمتاع بمشاهدة أطفالك
وهم يمرحون ويبتكرون قطعاً فنية
فريدة دون أي قلق ،ألن األلوان التي
يستخدمونها ليست جميلة وزاهية
فحسب ،بل وآمنة أيضاً.

غرف األطفال

200

201

سرير إضافي يسحب للخارج ودرجان لتخزين
البياضات واأللعاب اإللكترونية لتستمتع
باستضافة صديقك المفضل كلما رغبت.

02
01

 URSKOGغطاء
لحاف وكيس وسادة

8.500

07

د.ك
 01جديد  URSKOGوسادة ،أسد
 3.900د.ك غطاء %100 :قطن .حشو
داخلي :بوليستر معاد التدوير .عرض
 × 50طول  50سم103.939.12 .

03

3.500

د.ك/القطعة

 02جديد  URSKOGغطاء لحاف وكيس
وسادة  8.500د.ك  %100قطن .غطاء
لحاف عرض  × 150طول  200سم.
كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم903.938.85 .

 SLÄKTسرير مع
قاعدة سرير وتخزين

105

 SKÅDISلوحة مشابك

د.ك

 SLÄKT 03سرير مع قاعدة سرير وتخزين
 105د.ك المرتبة وبياضات السرير
تباع على حدة .عرض  × 96طول
 ،206ارتفاع  78سم .مقاس المرتبة
 200×90سم892.277.31 .
 FULLFÖLJA 04لفة شريط الصق
 1.500د.ك 4/قطع .ورق وبالستيك.
طول  5متر403.373.02 .

05
04

 FULLFÖLJAلفة
شريط الصق 4 ،قطع

1.500

06

JÄTTENDAL
غطاء مصباح

3.500

د.ك

د.ك

 STUVA/FÖLJAخزانة مالبس

38

د.ك

 STUVA/FÖLJA 05خزانة مالبس
 38د.ك تشطيب فويل وطالء .عرض
 × 60عمق  ،50ارتفاع  192سم.
291.806.04
08

21

 JÄTTENDAL 06غطاء مصباح  3.500د.ك
بوليستر وفوالذ .قطر  ،33ارتفاع 24
سم203.512.66 .
 SKÅDIS 07لوحة تعليق  3.500د.ك/القطعة
خشب مضغوط مطلي .عرض × 36
ارتفاع  56سم503.208.05 .
 MICKE 08مكتب  21د.ك تشطيب بطالء
وفوالذ مطلي .عرض  × 142عمق ،50
ارتفاع  75سم902.143.08 .
 JULES 09كرسي مكتب أطفال  15د.ك
طالء أكريليك وفوالذ مطلي .مقعد
عرض  × 35عمق  ،32ارتفاع 48-37
سم392.077.16 .
هل يصعب عليك نقل
السرير الثقيل إلى منزلك؟
ال تقلق ،فنحن يسعدنا أن
نقوم بذلك نياب ً
ة عنك.

 MICKEمكتب

09

د.ك

202

غرف األطفال

يسهل حمله .وكذلك فكه
وتركيبه .وصحتين!
01

 PÅHLوحدة إضافية

6

د.ك

02

 KRUXمصباح عمل LED

15

د.ك

كرسي مكتب األطفال  VIMUNDال يختلف عن
كراسي مكاتب الكبار ،فهو قابل للدوران والميل،
ومزود بمسند للقدمين ومقعد مريح ومسند للظهر
قابل للتعديل ليلعب طفلك دور رئيس مجلس
اإلدارة كل يوم.

 ANTILOPكرسي مرتفع مع صينية

01

 PÅHLوحدة إضافية  6د.ك طالء
أكريليك وخشب حبيبي .عرض
 × 64عمق  ،17ارتفاع  39سم.
303.064.95

02

 KRUXمصباح عمل  15 LEDد.ك
بالستيك بولي كربونيت .ارتفاع
 38سم103.254.71 .

03

 ÖRFJÄLLكرسي مكتب أطفال
 15د.ك غطاء %100 :بوليستر .مقعد
عرض  × 39عمق  ،34ارتفاع 50-37
سم .أسود/أسود 703.270.66 Vissle

04

 PÅHLمكتب مع وحدة رفوف  28د.ك
طالء أكريليك وفوالذ مطلي .عرض
 × 128عمق  58سم791.289.96 .

05

 PÅHLمكتب بوحدة إضافية  25د.ك
طالء أكريليك وفوالذ مطلي .عرض
 × 96عمق  58سم191.289.61 .

06

 VIMUNDكرسي مكتب أطفال
 25د.ك فوالذ مطلي و %100بوليستر.
مقعد عرض  × 41عمق  ،37ارتفاع
 51-38سم503.086.67 .

04

05

06

03

 ÖRFJÄLLكرسي مكتب أطفال

15

د.ك

6.250

 ANTILOPكرسي مرتفع مع صينية .فوالذ مطلي وبالستيك.
عرض  × 56عمق  ،62ارتفاع  90سم290.672.93 .

د.ك

 ÅDUM 01سجاد ،وبر طويل  ٣٥د.ك/القطعة وبر:
 %100بوليبروبلين .الخلفية :التكس صناعي.
عرض  × 170طول  240سم603.194.96 .
 DIHULT 02مقعد  ٣٥د.ك الغطاء %80 :قطن و%20
كتان .طول  × 1٣٥عرض  ،116ارتفاع  20سم.
 Katorpطبيعي 003.404.72

204

جديد  BYLLANداعم الحاسوب المحمول
٣
 4.900د.ك  %100قطن .عرض  × ٥1عمق
 ،٣8ارتفاع  8سم .ألوان متعددة /Ytteredأبيض
104.035.05
 FLOTTEBO 04صوفا-سرير  189د.ك/القطعة
غطاء %100 :بوليستر .عرض  × 200عمق ،120
ارتفاع  79سم .مقاس السرير  200×120سم.
رمادي داكن 092.272.97 Lysed

0١

منزل رقم ٦

ما أجمل التغيير!

0٣
02

04

 DIHULTمقعد

٣٥

د.ك

 FLOTTEBOصوفا-سرير

١٨٩

د.ك/القطعة
اترك مشاغلك جانباً واستلق واسترخ مع الصوفا-
السرير  FLOTTEBOالتي تحتوي على مساحة
تخزين في األسفل أيضاً.

الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو أنها دائمة التغير.
فكل اهتمام جديد أو خيار جديد أو حتى تطبيق جديد هو
تغيير .وفي هذا المنزل ،التغيير هو أصل شعورك بالراحة
وبتعدد الخيارات.
جدد بيتك بقطع األثاث المرنة متعددة االستخدامات التي
تسمح لكل فرد في األسرة باالسترخاء كما يحلو له أثناء
قضاء الوقت مع األسرة ،أو مشاهدة البرامج التلفزيونية
معاً ،فمتعة قضاء الوقت مع األسرة ال تتغير أبداً.

منزل رقم 6

206

ثبت عدة خطافات في الحائط لتعليق بعض
األشياء وإفساح المكان للرقص واللعب.

207

04

05

01

 VENDLAغطاء
وسادة

1.500

د.ك

06
02

35

 SVARTÅSENحامل للحاسوب المحمول

9

 DIHULTمقعد

د.ك

د.ك/القطعة

03

تعدد الخيارات يسمح لك بانتقاء األفضل لك
في كل لحظة .وال تقلق ،يمكنك إرجاع القطع
التي ال تريدها في أي وقت.

 VENDLA 01غطاء وسادة  1.500د.ك  %100قطن.
طول  × 50عرض  50سم603.845.47 .
 SVARTÅSEN 02حامل للحاسوب المحمول  9د.ك
فوالذ مطلي وتشطيب بطالء .عرض  × 60عمق
 ،50ارتفاع  77-47سم402.427.66 .
 STOCKHOLM 2017 03مقعد  49د.ك غطاء:
 %77قطن و %23بوليستر .قطر  ،50ارتفاع
 42سم .رمادي داكن 903.445.07 Sandbacka

 BJÄRNUM 04خطاف يطوى  3.500د.ك 3/قطع.
ألومنيوم مطلي بالنيكل .عرض  × 3عمق ،8
ارتفاع  8سم601.525.90 .
 TIDVATTEN 05سلطانية  2.250د.ك زجاج.
قطر  26سم103.359.98 .
 DIHULT 06مقعد  35د.ك/القطعة الغطاء%80 :
قطن و %20كتان .طول  × 135عرض ،116
ارتفاع  20سم Katorp .طبيعي 003.404.72

هل اشتريت المنتجات التي تبحث عنها
ولكنها لم تنل إعجابك عند استخدامها؟
ال تقلق ،سياسة اإلرجاع تمنحك مهلة
 90يوماً لتجربة المنتج وإرجاعه.
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الصوفا-السرير  FLOTTEBOتحتوي على
مساحة تخزين مدمجة ،كل ما عليك فعله
هو جذب الشريط ألعلي .ما رأيك في هذا
السر الرائع؟

03

 RIBBAإطار

1.500

د.ك/القطعة

04

02
05

 KALLAXوحدة رفوف

29
01

د.ك

 BURVIKطاولة جانبية

11

د.ك
غيِّر كل شيء في دقيقة واحدة :أضف العجالت
لتجعل وحدة  KALLAXأكثر مرونة ،ولكن في
الوحدات التي ال يزيد ارتفاعها عن صفين فقط.

تحكم في أثاثك ،وال تترك األثاث يتحكم في منزلك؛
استخدم قطعاً ذكية يمكن نقلها بسهولة لتناسب أي
موقع في منزلك.

 BURVIK 01طاولة جانبية  11د.ك فوالذ مطلي
وطبقة قشرة خشب البتوال مثبتة بالصمغ .قطر
 ،38ارتفاع  45سم .ارتفاع الطاولة  +المقبض
 78سم703.403.84 .
 LIXHULT 02خزانة  6.900د.ك فوالذ مطلي .عرض
 × 35عمق  ،35ارتفاع  35سم903.286.68 .
 RIBBA 03إطار  1.500د.ك/القطعة خشب مضغوط
وبالستيك .صورة عرض  × 23ارتفاع  23سم.
003.784.03

 ANTIFONI 04مصباح أرضي للقراءة  15د.ك فوالذ
مطلي بالكروم .ارتفاع  180سم .ايكيا .موديل
 .G1513 Antifoniيتوافق مع المصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 303.047.26 .D
 KALLAX 05وحدة رفوف  29د.ك العجالت
والتركيبات الداخلية تُباع على حدة .خشب
مضغوط وبالستيك .عرض  × 77عمق ،39
ارتفاع  147سم403.469.24 .

209

210

211
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جرب شيئاً جديداً؛ لم ال تضع خزانة مطبخ بدال ً من طاولة الطعام؟
سوف يتمكن أصدقاؤك من الطهي والحديث واللعب واالستمتاع
بالطعام في نفس الوقت ودون االنتقال إلى غرفة أخرى.

03

 IKEA 365+صحن تقديم

2.900

د.ك

 METOD/RINGHULT 01مطبخ.
ماذا يتضمن السعر؟
انظر صفحة رقم .285

 975د.ك
للمزيد من المعلومات أو الخدمات
اإلضافية ،انظر صفحة رقم .281

04

01

05
06
01

 RÄLLENشاحن
السلكي مدمج

4.900

د.ك/القطعة

02

02

03

 JANINGEمقعد مرتفع

35

د.ك/القطعة
04

اشحن هاتفك على خزانة المطبخ ،كل ما عليك
فعله هو تثبيت شاحن السلكي مدمج في سطح
العمل .ولم ال تضيفه أيضاً في قطع أثاث أخرى في
المنزل لتشحن هاتفك بسهولة أينما كنت؟

05
06

مطبخ  METODمع أبواب وواجهات
أدراج  RINGHULTشديدة اللمعان
باللون األبيض ،وأدراج MAXIMERA
الناعمة الغلق  975د.ك.
 METODإطارات خزائن بخشب
مضغوط ميالمين أبيضRINGHULT .
أبواب/واجهات أدراج بخشب مضغوط
شديد اللمعان MAXIMERA .أدراج
مصنوعة من الفوالذ المطلي وفويل
الميالمين .مع مقابض BILLSBRO
المصنوعة من األلومنيوم المطلي
باللون األبيض ،وسطح عمل
 EKBACKENالمصنوع من الصفائح
بتأثير رخامي أبيض.
 JANINGEمقعد مرتفع
 35د.ك/القطعة بالستيك بوليبروبلين
مقوى/فوالذ مطلي .عرض  × 38عمق
 ،36ارتفاع  84سم702.460.89 .
 IKEA 365+صحن تقديم
 2.900د.ك/القطعة خزف فلسبار.
طول  × 38عرض  22سم.
302.783.98
 GRIPANDEطقم تقديم السلطة
ذو قطعتين  1.900د.ك خيزران
مطلي بطالء شفاف .طول  31سم.
202.356.39
 DYRGRIPكأس  0.950د.ك/القطعة
زجاج بلوري 58 .سنتل203.093.00 .
 RÄLLENشاحن السلكي مدمج
 4.900د.ك بالستيك بولي كربونيت
ومطاط صناعي .قطر  8,5سم.
803.180.28

منزل رقم 6

212
من قال إن المطبخ البد أن يتضمن خزائن مرتفعة؟
استخدم مصابيح العمل المعلقة لتتمكن من
توجيهها كما تشاء أثناء تحضير الطعام.

نظم أشياءك في نظام حائطي من األرفف
وسكك التعليق والملحقات األخرى ،واحصل
على كل ما تريد في ثانية واحدة.

03

01

 TERTIALمصباح عمل

250

213

3.

 KUNGSFORSسكة تعليق
مع رف/شبكة حائط

158.200

د.ك

د.ك/القطعة

02

اترك مساحة فارغة تسمح لك بالعمل؛ أسطح
العمل الفارغة تفسح لك المجال للغسل
شكل تريده ،بينما
والتقطيع والتحضير بأي
ٍ
تسمح لك األدراج برؤية كل قطعة في مطبخك.

 TERTIAL 01مصباح عمل  3.250د.ك/القطعة
فوالذ مطلي .الغطاء قطر  17سم .ايكيا .موديل
 .A1602F Tertialيتوافق مع مصابيح من فئات
تصنيف الطاقة  A++إلى 503.728.61 .D
 BOSJÖN 02حنفية ماء للمطبخ  55د.ك نحاس
مطلي بتأثير معدني .ارتفاع  32سم.
503.052.92

 03جديد  KUNGSFORSسكة تعليق مع رف/
شبكة حائط  158.200د.ك قشرة خشب دردار
مصبوغ ومطلي بطالء شفاف وستنلس ستيل.
292.543.41
هل أنت مستعد لتصميم المطبخ الذي
تحلم به؟ استخدم أدوات التخطيط من
ايكيا أو احجز موعداً مع أحد خبرائنا في
المعرض.

منزل رقم 6
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09
03

STORUMAN
مصباح أرضي

٤.900

215

 TRETURستارة
لفافة معتمة

د.ك/القطعة

15

د.ك

05

 ISBERGET 01حامل
كمبيوتر لوحي

تخلص من طقطقة الساعة المزعجة .هذه
الساعة تتضمن إضاءة تعمل باللمس وبدون
أي صوت.

0.750

د.ك

06

07

02
0٤

 STOLPAساعة

٤.

500

د.ك
10

 MALM BEDسرير ،مرتفع
مع  2صناديق تخزين

د.ك

115
 ISBERGET 01حامل كمبيوتر لوحي  0.750د.ك
بالستيك بوليسترين .عرض  × 25عمق ،25
ارتفاع  9سم203.025.96 .
 TRATTVIVA 02شرشف سرير  8.750د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 230طول  250سم.
303.493.34
 STORUMAN 03مصباح أرضي  4.900د.ك ورق
وفوالذ .ارتفاع  55سم .ايكيا .موديل
 .G1606 STORUMANيتوافق مع مصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى 403.236.92 .D

 STOLPA 04ساعة  4.500د.ك بالستيك أكريليك
وبالستيك  .ABSقطر  14سم204.003.80 .
 JANSJÖ 05مصباح موجه حائطي LED
 4.900د.ك/القطعة فوالذ مطلي ،ألومنيوم،
بالستيك بولي كربونيت .ارتفاع  40سم .ايكيا.
موديل  .V1431 Jansjöيحتوي على مصابيح
 LEDمدمجة من فئات تصنيف الطاقة A++ :إلى
 .Aال يمكن استبدال مصابيح في وحدة اإلضاءة.
403.863.16

 RÖDPLISTER 06وسادة  3.500د.ك الغطاء%98 :
قطن %2 ،كتان .حشو داخلي %100 :بوليستر.
طول  × 50عرض  50سم703.774.62 .
 BLÅVINDA 07غطاء لحاف وكيسا وسادة  19د.ك
 %100قطن ناعم كثيف النسج .غطاء لحاف
عرض  × 240طول  220سم .كيس وسادة طول
 × 50عرض  80سم203.280.73 .
 TINGBY 08طاولة جانبية على عجالت
 8.750د.ك خشب مضغوط وطالء .طول × 50
عرض  ،50ارتفاع  45سم003.494.44 .

 09جديد  TRETURستارة لفافة معتمة
 15د.ك/القطعة قماش %100 :بوليستر .سكة
تعليق :ألومنيوم .عرض  × 100طول  195سم.
603.804.60
 MALM 10سرير ،مرتفع مع  2صناديق تخزين
 115د.ك المرتبة وبياضات السرير تباع على حدة.
قشرة خشب مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 176طول  ،209ارتفاع  100سم .مقاس
المرتبة  200×160سم191.762.78 .

08

احصل على أقصى درجات الراحة بإضافة لمسات صغيرة
إلى منزلك ،مثل المصابيح الموجهة وحامل الكمبيوتر
اللوحي.
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216

راحة مثالية لقدميك بعد الدوش

0١

 FLODALENمنشفة حمام

3.

900

د.ك

04

 ELVARLIقسمان

د.ك/القطعة

١٥٢
0٢

VOXSJÖN
لبادة حمام

١.

٥00

 STORJORMمرآة
بإضاءة مدمجة

39

د.ك

03
صمم خزانة أحالمك في الردهة باستخدام الدراج
والرفف وسكك التعليق ووحدات التخزين المفتوح.

 01جديد  FLODALENمنشفة حمام  3.900د.ك
 %100قطن .عرض  × 70طول  140سم.
403.808.71
 STORJORM 02مرآة بإضاءة مدمجة  39د.ك زجاج
مرايا وفوالذ مطلي .عرض  × 80ارتفاع  60سم.
702.481.25

 GODMORGON/ODENSVIK 03وحدة حوض
غسل مع درجين  109د.ك حنفيات الحمام تُباع
على حدة .خشب مضغوط وخزف .عرض × 103
عمق  ،49ارتفاع  64سم291.848.62 .
 ELVARLI 04قسمان  152د.ك/القطعة ألومنيوم
مطلي وتشطيب بطالء .عرض  × 175عمق ،51
ارتفاع  350-222سم691.581.54 .

اختار ما تريد من منتجاتنا
تصاميمنا المتعددة .تصفح
مجموعتنا الكاملة على
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو في معرض ايكيا.

د.ك/القطعة

 VOXSJÖNلبادة حمام  %100بوليستر .عرض  × 40طول
 60سم .أزرق داكن  603.509.05فيروزي 003.509.08
رمادي داكن  303.490.13وردي باهت 503.509.82

غرفة النوم

218

219

غرفة النوم

هل تحلم بنوم هادئ؟ الستائر المعتمة تحجب
ضوء الشارع ليال ً وأشعة الشمس نهاراً ،لتنعم
بنوم مريح في أي وقت.

06

 MAJGULLستائر معتمة،
زوج ستائر

17

د.ك

 NYBODA 01طاولة جانبية مع سطح ذي
وجهين  12د.ك خشب مضغوط وفوالذ
مطلي .طول  × 40عرض  ،40ارتفاع
 60سم203.426.44 .

01

 JORDRÖK 02وسادة ،أكثر صالبة
 6.500د.ك/القطعة حشو داخلي:
 %90ريش بط و %10وبر بط .طول × 50
عرض  80سم702.695.99 .

05

1٢

د.ك

 KONGSFJORDسرير divan

549

د.ك

 HÖNSBÄR 03لحاف ،أكثر دفئاً  23د.ك
حشو داخلي %90 :ريش بط و%10
وبر بط .عرض  × 240طول  220سم.
202.716.94

 NYBODAطاولة جانبية
مع سطح ذي وجهين

04

 JANSJÖ 04مصباح أرضي للقراءة LED
 9د.ك .المينيوم مطلي وفوالذ .ارتفاع
166سم ايكيا .موديل .G1415 JANSJÖ
يتوافق مع مصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى  .Aال يمكن تغيير
المصابيح الموجودة في وحدة اإلنارة.

07

703.859.09
 KONGSFJORD 05سرير  divanمع
مرتبة ولبادة مرتبة  549د.ك نوابض
جيبية ملفوفة بشكل فردي ،في قلب
المرتبة ،تعمل بشكل مستقل وتتبع
جسمك بدقة؛ توفر لك الدعم في كل
المناطق المناسبة .عرض  × 160طول
 ،217ارتفاع  135سم .مقاس المرتبة
 200×160سم.صالبة Hyllestad
 TUSSÖYرمادي داكن 091.867.63

0٢

6.500

 MAJGULL 06ستائر معتمة ،زوج ستائر
 17د.ك  %100بوليستر .عرض × 145
طول  300سم203.410.36 .
 BLÅVINDA 07غطاء لحاف وكيسا
وسادة  19د.ك  %100قطن ناعم كثيف
النسج .غطاء لحاف عرض  × 240طول
 220سم .كيس وسادة طول × 50
عرض  80سم203.280.73 .
 VÅRELD 08شرشف سرير  17د.ك %100
قطن .عرض  × 230طول  250سم.
603.464.47

 JORDRÖKوسادة،
أكثر صالبة

د.ك/القطعة

03

08

االستلقاء تحت األغطية ليال ً يمنحنا شعوراً
فورياً باالسترخاء ويجعلنا ننام بهدوء ،لنتمكن
من التنفس بعمق والتخلص من التوتر وإعادة
شحن طاقتنا .سوا ًء كنت ترغب في تغيير
األجواء في غرفة نومك أو إضافة لمسة جديدة
إليها؛ نقدم لك مجموعة كبيرة من منتجات
بنوم هانئ وصباح سعيد
غرف النوم لتسمتع
ٍ
كل يوم.
هذه الصفحات تتضمن تشكيلة صغيرة فقط من
منتجاتنا .انظر مجموعتنا الكاملة على الموقع
اإللكتروني www.IKEA.com.kw :وفي معرض
ايكيا (حيث يمكنك تجربة ملمس كل منتج
بنفسك).

غرفة النوم

غرفة النوم

220

 HYLLE 05وسادة ،أكثر صالبة
 8.750د.ك/القطعة حشو داخلي:
ألياف بوليستر .طول  × 50عرض 80
سم202.827.20 .

سرير نهاري يمكن تحويله إلى سرير مزدوج،
كما أنه مزود بمرتبة من اإلسفنج المرن
لتستمتع بنوم مريح وقتما تشاء.

 FYRESDAL 06طاولة سرير جانبية
 15د.ك فوالذ مطلي .عرض 45
× عمق  ،38ارتفاع  71سم.
003.203.51

01

 MARJUNستائر
معتمة ،زوج ستائر

25

03

د.ك

مجموعة  VIDGAتجعل أحالمك
حقيقة .هل ترغب في تعليق ستائر
متعددة الطبقات على النافذة ،أو في
أحد أركان الغرفة؟ أم هل تعليقها في
السقف باستخدام خطافات ،أو الستائر
الرأسية لتقسيم الغرف الكبيرة؟
ثبت عدداً من سكك التعليق بعضها
مع بعض ،بلفها والضغط عليها ،حتى
تحصل على الطول الذي ترغب به ،ثم
ثبت التركيبات.
لمزيد من المعلومات ،تصفح موقعنا
اإللكترونيwww.IKEA.com.kw :
أو تفضل بزيارة معرض ايكيا.
02

79

د.ك

05

15

د.ك

 HYLLEوسادة،
أكثر صالبة

750

8.

FYRESDAL
طاولة سرير جانبية

د.ك/القطعة

 RANARP 07مصباح عمل  14د.ك فوالذ
مطلي .ارتفاع  42سم .ايكيا .موديل
 .B1225 Ranarpيتوافق مع مصابيح
من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
702.313.18
 08جديد  JÄTTEVALLMOغطاء لحاف
وكيسا وسادة  11د.ك  %100قطن.
غطاء لحاف عرض  × 240طول 220
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض
 80سم604.061.39 .
08

 SONGESAND 09خزانة ذات  3أدراج
 35د.ك خشب مضغوط .عرض
 × 82عمق  ،50ارتفاع  81سم.
903.667.64
 SONGESAND 10سرير  69د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
عرض  × 173طول  ،207ارتفاع 95
سم .مقاس المرتبة  200×160سم.
292.410.61

 FYRESDALسرير نهاري
يتضمن مرتبتين

06

JÄTTEVALLMO
غطاء لحاف
وكيسا وسادة

11

هيكل سرير متين بتصميم كالسيكي يصلح
لكل زمن ويدوم ،لك وألبنائك وأحفادك أيضاً.

09

 FYRESDAL 02سرير نهاري يتضمن
مرتبتين  79د.ك فوالذ مطلي وإسفنج
بوليورثان .عرض  × 88طول ،207
ارتفاع  94سم .يتضمن مرتبتين
إسفنج  MOSHULTمقاس 200×80
سم791.300.51 .
 RANARP 03مصباح أرضي للقراءة
 17د.ك فوالذ مطلي .ارتفاع  153سم.
ايكيا .موديل  .G1209 Ranarpيتوافق
مع مصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 003.313.78 .D

04

07

د.ك

 MARJUN 01ستائر معتمة ،زوج ستائر
 25د.ك  %100بوليستر .عرض × 145
طول  300سم302.984.24 .

 HÖJET 04سجاد ،حياكة مسطحة
 35د.ك سطح االستعمال%100 :
صوف .لُحمة %100 :قطن .عرض 133
× طول  195سم203.820.41 .

221

10
غرفة النوم يجب أن تكون المكان
المثالي لالسترخاء والتمتع براحة
البال .استخدم األدوات المرفقة
لتثبيت قطع األثاث المرتفعة في
الحائط.

 SONGESANDسرير

69

د.ك

غرفة النوم

222

غرفة النوم

بياضة مصنوعة من الكتان بنسبة  %100بألياف متينة تقاوم البقع وتمتص
الرطوبة وتسمح بالتهوئة ،كما أنها تصبح أكثر نعومة مع االستخدام لتنعم بنوم
مريح كل ليلة ،وتمنح غرفتك مظهر ًا عصري ًا فريد ًا بتجعدات الكتان الطبيعية.

لمسة من الطبيعة
لتتمتع بالراحة
واالسترخاء

ما أجمل البساطة الكالسيكية! خزانة تمثل المهارة الحرفية اإلسكندنافية
بتفاصيلها الدقيقة وخاماتها الطبيعية من خشب البتوال المصمت والجلد
المحبب.

03
 ASKVOLL 01سرير  59د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
خشب مضغوط .عرض  × 167طول
 ،208ارتفاع  77سم .مقاس المرتبة
 200×160سم690.304.72 .

BJÖRKSNÄS
خزانة ذات  5أدراج

99

د.ك

05
04

 LOHALSسجاد،
حياكة مسطحة

25

 02جديد  PUDERVIVAغطاء لحاف
وكيسا وسادة  29د.ك  %100كتان.
غطاء لحاف عرض  × 240طول 220
سم .كيس وسادة طول  × 50عرض
 80سم203.984.43 .
 03جديد  BJÖRKSNÄSخزانة ذات  5أدراج
 99د.ك عرض  × 90عمق  ،47ارتفاع
 90سم704.072.99 .

 GJÖRAسرير

129

 05جديد  ÖSTERLOمصباح طاولة
 5.900د.ك ارتفاع  43سم .ايكيا.
موديل  .B1702 Österloيتوافق مع
مصابيح من فئات تصنيف الطاقة A++
إلى 003.027.38 .D

02

29
01

 ASKVOLLسرير

59

د.ك

د.ك

 GJÖRA 06سرير  129د.ك قالمرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
خشب بتوال مصمت .عرض × 178
طول  ،213ارتفاع  175سم .مقاس
المرتبة  200×160سم391.299.93 .
 NATTJASMIN 07غطاء لحاف وكيسا
وسادة  17د.ك  %60قطن ساتان
و %40ليوسيل ساتان .غطاء لحاف
عرض  × 240طول  220سم .كيس
وسادة طول  × 50عرض  80سم.
303.371.66
 VÅRELD 08شرشف سرير  17د.ك %100
قطن .عرض  × 230طول  250سم.
403.840.20

تسوق وسوف نجمع القطع التي
تختارها ونوصلها لك إلى حيث تريد.
من قال إنك يجب أن تترك منزلك
لتشتري كل ما تريد؟

07

08

 VÅRELDشرشف سرير

17

د.ك

 ÖSTERLOمصباح طاولة

5.900

د.ك

06

 LOHALS 04سجاد ،حياكة مسطحة
 25د.ك  %100قنب هندي .عرض 160
× طول  230سم502.773.93 .

 PUDERVIVAغطاء لحاف
وكيسا وسادة

223

د.ك

د.ك

غرفة النوم

224

غرفة النوم

المكان المثالي ألحالمك

اختبار سريع :هل يمكن استخدام هذا السرير النهاري كصوفا
أم أريكة استرخاء أم سرير مفرد أم سرير مزدوج؟ اإلجابة :كل ما
سبق .وال تنس أنه يتضمن أيض ًا وحدة تخزين مدمجة أيضاً.

01

خزن المنشفة والبياضات والمقتنيات الشخصية في صناديق أسفل السرير.
06

 BRIMNES 01سرير نهاري يتضمن
درجين/مرتبتين  109د.ك بياضات
السرير تباع على حدة .عرض × 86
طول  ،205ارتفاع  57سم .يتضمن
مرتبتين  MOSHULTمقاس 200×80
سم791.300.27 .

 BRIMNESسرير نهاري
يتضمن درجين/مرتبتين

109

د.ك

225

 LAMPANمصباح
طاولة

2.

500

د.ك

 BRUNKRISSLA 02غطاء لحاف وكيس
وسادة  5.900د.ك  %100قطن .غطاء
لحاف عرض  × 150طول  200سم.
كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم303.754.22 .
 NESTTUN 03سرير  59د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
فوالذ مطلي .عرض  × 146طول
 ،207ارتفاع  95سم .مقاس المرتبة
 200×140سم191.580.19 .

02

07
05

 GIMSEصندوق تخزين تحت السرير

3.250

د.ك/القطعة
طاولة جانبية يسهل نقلها إلى أي مكان ،ويمكن استخدامها لتخزين كل
أغراضك أيضاً؛ ما عدا كرات البولينج بالطبع.

 FJÄLLVEDEL 04غطاء لحاف وكيسا
وسادة  6.900د.ك  %100قطن .غطاء
لحاف عرض  × 240طول  220سم.
كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم803.502.64 .
 GIMSE 05صندوق تخزين تحت السرير
 3.250د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 65عمق ،70
ارتفاع  19سم202.226.65 .
03

 NESTTUNسرير

59

د.ك

 LAMPAN 06مصباح طاولة  2.500د.ك
بالستيك .ارتفاع  29سم .ايكيا .موديل
 .B0201 Lampanيتوافق مع مصابيح
من فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
103.564.05
 TINGBY 07طاولة جانبية على عجالت
 8.750د.ك خشب مضغوط وطالء.
طول  ×50عرض  ،50ارتفاع  45سم.
202.959.30

04

 FJÄLLVEDELغطاء لحاف
وكيسا وسادة

6.900

د.ك

 MALM 08سرير ،عال مع  2صناديق
تخزين  69د.ك المرتبة وبياضات السرير
تباع على حدة .تشطيب بطالء.
عرض  × 106طول  ،209ارتفاع 100
سم .مقاس المرتبة  200×90سم.
290.115.07
 KVISTBRO 09طاولة تخزين  13د.ك
تشطيب بطالء وفوالذ مطلي .قطر ،44
ارتفاع  42سم103.222.41 .

استمتع بالنوم في سريرك الجديد
بدال ً من قضاء الوقت في تركيبه،
ودعنا نقوم بذلك نياب ً
ة عنك.

08

 MALM bedسرير ،عال
مع  2صناديق تخزين

69

د.ك

09

 KVISTBROطاولة تخزين

13

د.ك
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01

نوم مريح مع
القطن المستدام

 VINDUMسجاد ،وبر طويل

47

د.ك

02

VITTSJÖ
حامل للحاسوب المحمول

8.500

ألننا نعشق التصاميم المبهجة والناس والبيئة ،نحرص على تصنيع جميع
منتجاتنا القطنية من القطن المستدام؛ أي القطن المعاد تدويره أو الذي
تستهلك زراعته كمية قليلة من المياه واألسمدة ومبيدات الحشرات،
مما يرفع هامش الربح للمزارعين.

03

 VINDUM 01سجاد ،وبر طويل  47د.ك
وبر %100 :بوليبروبلين .الخلفية:
التكس صناعي .عرض  × 170طول
 230سم403.449.82 .
 VITTSJÖ 02حامل للحاسوب المحمول
 8.500د.ك فوالذ مطلي وزجاج
مُقسَّى وخشب مضغوط .عرض
 × 35عمق  ،55ارتفاع  65سم.
002.502.49
 SMÅSTARR 03غطاء لحاف وكيس
وسادة  5.900د.ك  %100قطن .غطاء
لحاف عرض  × 150طول  200سم.
كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم203.377.51 .

 SMÅSTARRغطاء لحاف
وكيس وسادة

5.900

د.ك

د.ك

 NEIDEN 04سرير  19د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة.
خشب صنوبر مصمت .عرض × 94
طول  ،205ارتفاع  80سم .مقاس
المرتبة  200×90سم592.486.12 .
05
 NEIDEN 04سرير

19

د.ك

FJÄLLVEDEL
غطاء لحاف وكيس وسادة

500

4.

د.ك

 VÅRKRAGE 05بطانية  1.900د.ك %100
بوليستر .عرض  × 110طول 170
سم803.522.96 .

استرخِ ودعنا نتولى التوصيل.

 FJÄLLVEDELغطاء لحاف وكيس وسادة  %100قطن .غطاء لحاف
عرض  × 150طول  200سم .كيس وسادة طول  × 50عرض 80
سم803.502.78 .

229

228

اختر قشرة الخشب
المثالية لغرفتك.

استخدم األدراج على
جانبي السرير لتخزين
البياضات.

استخدمها كطاولة زينة أو طاولة
جانبية في الردهة .تتضمن درجاً
كبيراً وسطحاً متسعاً يجعلها
مساحة تخزين مثالية ألي غرفة.

01

03
05

راحة بالك جزء أساسي من تصاميمنا؛
لذلك نحرص على أن نزود كافة قطع
األثاث التي يتجاوز ارتفاعها  75سم
باألدوات الالزمة لتثبيتها ومنعها من
السقوط.

 MALMطاولة الزينة

39

د.ك

 MALM 01سرير ،عال مع  2صناديق تخزين
 11٥د.ك المرتبة وبياضات السرير تباع على
حدة .قشرة خشب دردار مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 1٧٦طول ،209
ارتفاع  38سم .مقاس المرتبة  200×1٦0سم.
191.762.78
 MALM 02خزانة ذات  ٦أدراج  ٥٥د.ك عرض × 1٦0
عمق  ،48ارتفاع  ٧8سم701.033.49 .

04

 MALM 03خزانة ذات  ٦أدراج  39د.ك عرض × 80
عمق  ،48ارتفاع  123سم102.145.57 .
 MALM 04خزانة ذات  4أدراج  29د.ك عرض × 80
عمق  ،48ارتفاع  100سم002.145.53 .
 MALM 0٥طاولة الزينة  39د.ك تشطيب بطالء
وزجاج مقسَّي .عرض  × 120عمق  ،41ارتفاع
 ٧8سم102.036.10 .

02

 MALMسرير ،عال
مع  2صناديق تخزين

115

د.ك

مجموعة بسيطة ،عملية ومتعددة المزايا .مع مرور الوقت تحولت مجموعة  MALMإلى
أسطورة تجمع بين جمال التصميم ومرونة االستخدام .تصميم مثالي يناسب أي غرفة،
ولكن ما يميزه بالفعل مساحات التخزين الرحبة.

MALM

230

غرفة النوم

غرفة النوم

تمتع بالراحة التي تحلم
بها واختر المستوى
المناسب لك من النعومة
أو الصالبة.

هناك أكثر من سبب لتكون هذه المرتبة اختيارك المفضل لتستمتع بالنوم:
انها مصنوعة من مواد طبيعية مثل الالتكس وألياف جوز الهند والقطن
والصوف والليوسيل لتمنحك راحة فائقة تساعدك على النوم بهدوء .النسيج
الذي سيالمس بشرتك مصنوع من القطن المستدام بنسبة  ،100%كما
أنها مزودة بحواف مدعمة لتحافظ على متانتها وثباتها.
عندما تعثر على المرتبة التي تناسبك
سوف تستمتع بنوم هانئ لسنوات
طويلة مع ضمان ايكيا المجاني لمدة
 25سنة .انظر صفحة  283لالطالع
على الشروط واألحكام.
06

 TUSSÖYلبادة
مرتبة

79

05
02

01

 KÄLLKRASSEلحاف،
أكثر دفئاً

59

د.ك

وسادة قابلة للتشكيل تدعم الرأس والرقبة وتسمح بمرور
الهواء ،بفضل الحشو الداخلي المصنوع من الوبر والريش والغطاء
المصنوع من القطن بنسبة  .%100ما أجمل الطبيعة
 01جديد  KÄLLKRASSEلحاف ،أكثر دفئاً
 59د.ك حشو داخلي %90 :وبر بط
و %10ريش بط .عرض  × 240طول
 220سم804.207.85 .

 GLANSVIDE 05لحاف ،أكثر دفئاً  39د.ك
حشو داخلي %100 :ألياف دقيقة
بوليستر .عرض  × 240طول 220
سم802.714.79 .

 02جديد  KORNVALLMOوسادة ،أكثر
صالبة  25د.ك/القطعة القماش%100 :
قطن .حشو داخلي :وبر/ريش .طول
 × 50عرض  80سم803.898.22 .
03

04

 HIDRASUNDمرتبة بنوابض
مزودة بجيوب هوائية،
متينة

329

د.ك

د.ك

 GLANSVIDEلحاف،
أكثر دفئا

39

د.ك

231

 TUSSÖY 06لبادة مرتبة  79د.ك طبقة
من اإلسفنج عالي المرونة الحساس
للضغط والحرارة يتكيف مع انحناءات
الجسم ،مما يساعد على االسترخاء
ويوفر سطحاً أكثر نعومة للنوم .عرض
 × 180طول  200سم .سُمك  8سم.
502.981.35

 03جديد  TISTEDALلبادة مرتبة
 119د.ك حشوة التكس طبيعي تريح
عضالت الظهر وتمنحك سطحاً أكثر
نعومة للنوم ،لتنعم باالسترخاء طوال
الليل .عرض  × 180طول  200سم.
سُمك  6سم503.732.81 .
 04جديد  HIDRASUNDمرتبة بنوابض
مزودة بجيوب هوائية ،متينة  329د.ك
توفر الدعم للجسم حيثما يحتاج إليه،
بفضل طبقتان من النوابض الملفوفة
على حدة ،التي تتحرك بشكل
مستقل وتتكيف مع حركة الجسم.
عرض  × 180طول  200سم .سُمك
 33سم403.726.92 .

07

 GULDPALMوسادة ،أكثر نعومة

15

د.ك/القطعة

 GULDPALM 07وسادة ،أكثر نعومة
 15د.ك/القطعة حشو داخلي%60 :
وبر بط و %40ريش بط .طول × 50
عرض  80سم102.695.64 .
هل تود شراء مرتبة جديدة؟
سوف تساعدك في التخلص
من المرتبة القديمة ،بل وسنعيد
تدويرها أيضاً.

غرفة النوم

232

233

غرفة النوم

مرتبة توفر لك نوماً مريحاً وهادئاً بفضل النوابض
الملفوفة على حدة والحشوة الناعمة والنسيج
المشدود ،حتى ال تضطر إلى قلبها على الجانب اآلخر.
02
01

 MOSHULTمرتبة
إسفنج ،متينة

29

 MÅNVIVAوسادة إسفنج
مرن حساس للضغط والحرارة

12

د.ك

د.ك/القطعة

هل النوم المريح رفاهية؟

03

04

 HAFSLOمرتبة
بنوابض متينة
الثبات

45

د.ك

05

 RÖDTOPPAلحاف ،معتدل الحرارة

15

د.ك

يجب أال يتحول النوم إلى رفاهية،
ولكن نمط الحياة السريع والمزدحم
باألعمال يجعله أمراً صعب المنال
أحياناً .والنوم شيء مهم بالفعل؛
فالنوم الجيد يساعدنا في التعامل مع
المواقف المختلفة التي نتعرض لها
يومياً والتكيف معها بسهولة أكبر.

 MOSHULT 01مرتبة إسفنج ،متينة
 29د.ك/القطعة تمتع بدعم وراحة
كاملين بفضل مرتبة اإلسفنج المرن.
عرض  × 1٤0طول  200سم .سُمك
 10سم802.723.27 .

ينصحنا البروفيسور والعالم المتخصص
في علم النوم ،توربيورن أوكرستيدت،
بثالث نقاط بسيطة يمكن أن تساعدنا
في االستمتاع بنوم هادئ:

 MÅNVIVA 02وسادة إسفنج مرن
حساس للضغط والحرارة  12د.ك حشو
داخلي :إسفنج مرن حساس للضغط
والحرارة .طول  × ٤0عرض  50سم.
402.699.25

استعد للنوم.
الوقت المثالي للنوم هو بعد موعد
استيقاظك بـ 16ساعة .قبل موعد
نومك بساعتين ،خفف نشاطك ،وتوقف
عن استخدام الشاشات اإللكترونية.

 ROSENSTJÄRNA 03وسادة ،أكثر
صالبة  ٤.900د.ك/القطعة %100
بوليستر .طول  × 50عرض  ٨0سم.
903.772.77

استرخِ.
اضبط درجة حرارة الغرفة بين  15و 17
درجة مئوية.

 HAFSLO 0٤مرتبة بنوابض،متينة
 ٤5د.ك توفر نوابض  Bonnellدعم ًا
كامال ً للجسم لتستمتع بنومٍ هانئ
طوال الليل .عرض  × 1٨0طول 200
سم .سُمك  1٨سم702.443.87 .

اضبط المنبه واتركه جانباً.
استخدم ساعة منبه بدال ً من هاتفك
المحمول .اضبط المنبه وادره إلى
الجهة األخرى ،وال تنظر إلى عقارب
الساعة إذا استيقظت اثناء الليل،
حتى ال تتوتر وتعود للنوم.

 RÖDTOPPA 05لحاف ،معتدل الحرارة
 15د.ك حشو داخلي %50 :ليوسيل
و %50بوليستر .عرض  × 2٤0طول
 220سم302.715.04 .
 HÖVÅG 06مرتبة بنوابض مزودة بجيوب
هوائية ،متوسطة الثبات  79د.ك
توفر الدعم للجسم حيثما يحتاج
إليه ،بفضل النوابض الملفوفة على
حدة ،والتي تتحرك بشكل مستقل
وتتكيف مع حركة الجسم .عرض 1٤0
× طول  200سم .سُمك  2٤سم.
802.443.63

06

 HÖVÅGمرتبة بنوابض مزودة
بجيوب هوائية ،متوسطة الثبات

79

د.ك

نتمنى لك أحالماً سعيدة.

غرفة النوم
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01

02

SNOFSA
ساعة طاولة

4.900

قريبة منك ...دائماً

د.ك
03

HOPPVALS
ستارة معتمة عازلة

12

د.ك

 SNOFSA 01ساعة طاولة  4.900د.ك
فوالذ مطلي وزجاج .قطر  11سم.
203.578.76
 02جديد  HANNALILLستائر ،زوج ستائر
 8.900د.ك  %100قطن .عرض × 145
طول  300سم204.108.88 .
04

 KÄMPIGخطاف

500

2.

 HOPPVALS 03ستارة معتمة عازلة
 12د.ك القماش :بوليستر غير
منسوج .عوارض التعليق :ألومنيوم.
عرض  × 100طول  155سم.
103.863.94

د.ك/القطعة

وجِّه الضوء كما تحب .مصباح حائطي يمكن تركيبه
في أي مكان وتوجيهه حيثما تريد.

05

 RANARPمصباح موجه
حائطي

7.900

د.ك

 KÄMPIG 04خطاف  2.500د.ك/القطعة
ألومنيوم .عرض  × 4عمق  ،11ارتفاع
 15سم503.471.31 .
 RANARP 05مصباح موجه حائطي
 7.900د.ك فوالذ مطلي .عمق 34
سم502.313.24 .
 TRÄDASTER 06غطاء لحاف وكيس
وسادة  2.250د.ك/الطقم %52
بوليستر %48 ،قطن .غطاء لحاف
عرض  × 150طول  200سم .كيس
وسادة طول  × 50عرض  80سم.
403.951.27

 TRÄDASTER 06غطاء
لحاف وكيس وسادة

2.250

د.ك/الطقم

انظر منتجاتنا من الستائر
والستائر المعتمة
المتوفرة بمقاسات
وألوان متعددة .تصفح
جميع منتجاتنا على
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو في معرض ايكيا.

VIGGJA
حامل صينية

900

7.

د.ك/القطعة

 VIGGJAحامل صينية .فوالذ مطلي وبالستيك.
عرض  × 37عمق  ،50ارتفاع  74سم703.514.81 .
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تخزين المالبس
واألحذية

خزانات  HEMNESمصنوعة من خشب صنوبر مصمت
مستدام ،لتمنحك مساحات تخزين متسعة ومتينة
بتصميم فريد.

04

 HEMNES 01خزانة مالبس مع بابين
انزالقيين  125د.ك خشب صنوبر
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف.
عرض  × 120عمق  ،59ارتفاع 197
سم103.213.26 .
05

 HÖJET 02سجاد ،حياكة مسطحة
 49د.ك سطح االستعمال%100 :
صوف .لُحمة %100 :قطن .عرض 170
× طول  240سم603.820.44 .

01

 HEMNESخزانة ذات  8أدراج

75

د.ك

 HEMNESخزانة مالبس
مع بابين انزالقيين

125

د.ك

عالقة مع  7خطافات
ّ KUBBIS 03
 5.250د.ك خشب بتوال مصمت
مطلي .عرض  × 105عمق  ،10ارتفاع
 9سم003.742.64 .
 04جديد  ARÖDمصباح عمل  15د.ك
ارتفاع  53سم .ايكيا .موديل B1712
 .Arödيتوافق مع مصابيح من
فئات تصنيف الطاقة  A++إلى .D
703.995.67
 HEMNES 05خزانة ذات  8أدراج  75د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 160عمق ،50
ارتفاع  96سم203.113.03 .

08

 KARTOTEKخطاف

1.

900

د.ك/القطعة

02

06

 HEMNES 06مرآة  15د.ك زجاج مرايا
وخشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 60ارتفاع
 90سم001.228.22 .

03

 HEMNES 07خزانة ذات  6أدراج  69د.ك
خشب صنوبر مصمت مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 108عمق ،50
ارتفاع  131سم602.392.68 .
 KARTOTEK 08خطاف
 1.900د.ك/القطعة فوالذ مطلي.
عرض  × 7عمق  ،5ارتفاع  18سم.
603.470.79
منتجات ايكيا مصممة بعناية
شديدة ،ولكن مع ذلك يجب تثبيت
قطع األثاث المرتفعة في الحائط
لتجنب سقوطها وإحداث أي
إصابات ألفراد األسرة.

07

 HEMNESخزانة ذات
 6أدراج

69

د.ك

عالقة مع  7خطافات
ّ KUBBIS

5.250

د.ك

ال تضيع وقتك في البحث عن جواربك الزرقاء،
وحذائك المفضل ،فنحن في ايكيا نؤمن أن
الوقت من ذهب ويجب أن نقضيه في ممارسة
أنشطتنا المفضلة؛ لذلك صممنا خزانات
المالبس ووحدات التخزين والصناديق لتتيح لك
تنظيم أغراضك بسهولة .كما صممنا أيضاً الكثير
من وحدات التخزين النموذجية التي يمكن
تعديلها بسهولة واستخدامها في أي مكان أو
أي غرفة في المنزل.
انظر مجموعتنا الكاملة من وحدات التخزين
على موقعنا اإللكترونيwww.IKEA.com.kw :
أو تفضل بزيارة معرض ايكيا .سوف تعشق كل
قطعة في منزلك.

تخزين المالبس واألحذية
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وحدات  PLATSAسهلة التركيب والفك والتركيب مرة
أخرى ،لتتمكن من تصميمها كيفما تريدين وإضافة
وحدات جديدة في أي وقت .رتب الوحدات كيفما تريد
ودون قيود فيمكنك فكها وحملها معك في أي مكان.

 01جديد  PLATSAخزانة مالبس
 141د.ك المقابض تباع على حدة.
خشب مضغوط .عرض  × 180عمق
 ،57ارتفاع  241سم SKATVAL .أبيض/
رمادي فاتح 092.520.84
 PLATSAخزانة مالبس.
أبواب وإطارات:
منظمات داخلية:

 123د.ك
 18د.ك

إجمالي سعر خزانة المالبس:

141د.ك

03

عالقة معاطف
ّ MACKAPÄR
مع وحدة تخزين أحذية

15

د.ك

02

BRIMNES
طاولة الزينة

25

د.ك

منزل أكثر أماناً
في  10دقائق

للتعرف على الخدمات المتاحة،
انظر صفحة رقم .281
01

 PLATSAخزانة مالبس

141

د.ك
 BRIMNES 02طاولة الزينة  25د.ك
خشب مضغوط وزجاج مرايا .عرض
 × 70عمق  ،42ارتفاع  77سم.
702.904.59

04

 MACKAPÄRخزانة
أحذية/خزانة

21

عالقة معاطف مع وحدة
ّ MACKAPÄR 03
تخزين أحذية  15د.ك فوالذ مطلي.
عرض  × 78عمق  ،32ارتفاع 193
سم303.347.52 .
 MACKAPÄR 04خزانة أحذية/خزانة
 21د.ك تكسية بطالء .عرض 80
× عمق  ،35ارتفاع  102سم.
503.347.51

05

د.ك

LANGESUND
مرآة

12

د.ك

 LANGESUND 05مرآة  12د.ك زجاج مرايا
وألومنيوم .قطر  50سم602.886.83 .
 TRYSIL 06خزانة ذات  4أدراج  35د.ك
عرض  × 60عمق  ،40ارتفاع  99سم.
604.004.15
 07جديد  STUKمنظم أحذية معلّق ذو
 16جيب  1.900د.ك  %100بوليستر.
عرض  × 51ارتفاع  140سم.
203.756.77

06

07

 STUKمنظم
أحذية معل ّق
ذو  16جيب

1.900

د.ك

استخدم األدوات المتضمنة مع
جميع قطع األثاث المرتفعة لتثبيتها
في الحائط بإحكام.

239

من منّا ال يعشق الجيوب! استخدم خطافاً لتعليق هذا
المنظم المليء بالجيوب على باب غرفتك أو داخل
خزانة مالبسك.

جميعنا نسعى للحياة في بيئة آمنة،
ولكننا كثير ًا ما نغفل التفكير في
المخاطر التي قد نتعرض لها داخل
منازلنا .ولكن ،هناك خطوات بسيطة
يمكننا القيام بها لجعل المنزل أكثر
أماناً ،مثل استخدام أجهزة كشف
الحريق واالنتباه لمخاطر سقوط قطع
ة في وجود
األثاث المرتفعة ،خاص ً
األطفال ،ألنهم بطبيعتهم فضوليون
ويستكشفون العالم من حولهم .هل
تعلمين أن قطع األثاث التي يتجاوز
ارتفاعها  75سم البد أن يتم تثبيتها
في الحائط لمنع سقوطها وتعريض
أفراد األسرة للخطر؟ افحصي منزلك
بعناية للتأكد من أن جميع قطع األثاث
المرتفعة مثبتة بإحكام ،وال تقلقي إذا
كنتِ في حاجة للمزيد من مستلزمات
التثبيت ،فيمكنك الحصول عليها من
معرض ايكيا مجاناً.

241

240

تشكيلة من وحدات الرفوف
المفتوحة والمغلقة تتيح لك عرض
مقتنياتك أو إخفاءها عن األنظار.

05

06

يتضمن أرفف تخزين في لوح
الرأس لتحقيق االستفادة
القصوى من المساحة
المتاحة.

أدراج واسعة تتسع لجميع
أغراضك مثل أجهزة التحكم عن
بُعد وأجهزة األلعاب اإللكترونية
وغيرها.
01

 BRIMNESخزانة ذات  3أدراج

21

د.ك/القطعة

03

 BRIMNESسرير
مع تخزين ولوح رأس

105

04

د.ك
02

هل اشتريت المنتجات التي تبحث عنها
ولكنها لم تنل إعجابك عند استخدامها؟
ال تقلق ،سياسة اإلسترجاع تمنحك مهلة
 90يوماً لتجربة المنتج وإرجاعه.

 BRIMNES 01مكتبة  39د.ك خشب مضغوط .عرض
 × 60عمق  ،35ارتفاع  190سم903.012.25 .
 02جديد  BRIMNESطاولة تلفاز  39د.ك خشب
مضغوط وخشب حبيبي .عرض  × 180عمق
 ،41ارتفاع  53سم504.098.74 .
 BRIMNES 03سرير مع تخزين ولوح رأس
 105د.ك المرتبة وبياضات السرير تباع على
حدة .خشب مضغوط .عرض  × 146طول ،234
ارتفاع  111سم .مقاس المرتبة 200×140
سم591.574.47 .

 BRIMNES 04خزانة مع أبواب  32د.ك خشب
مضغوط وزجاج مقسَّى .عرض  × 78عمق ،41
ارتفاع  95سم003.006.64 .
 05جديد  BRIMNESخزانة بباب زجاجي  49د.ك
خشب مضغوط وزجاج مقسَّى .عرض × 80
عمق  ،35ارتفاع  190سم904.098.72 .
 BRIMNES 06خزانة ذات  3أدراج  21د.ك خشب
مضغوط وزجاج مقسَّى .عرض  × 78عمق ،41
ارتفاع  95سم603.349.77 .

منذ وقت طويل ونحن نعمل على تطوير وحدات التخزين الذكية BRIMNES
ة بحيث احتياجاتك الترفيهية وتساعدك في
وتحسينها لنجعلها أكثر مرون ً
عرض مقتنياتك الثمينة أمام أصدقائك وتجعل حياتك اليومية أكثر سهولةً.

BRIMNES
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02
01

 KOMPLEMENTملحق
داخلي مع حجيرات

 PAX/NEXUSخزانة مالبس

155

8

د.ك

د.ك

 PAX 01خزانة مالبس  155د.ك خشب
مضغوط وقشرة خشب دردار مصبوغ
ومطلي بطالء شفاف .عرض × 150
عمق  ،60ارتفاع  236,4سم .أسود-
بني/أسود-بني 191.194.81 NEXUS
المقابض ووحدات اإلضاءة تباع على
حدة.

 PAXخزانة مالبس.
أبواب وإطارات:
منظمات داخلية:

07

 MALMخزانة ذات  6أدراج

45

د.ك

 109د.ك
 46د.ك

إجمالي سعر خزانة المالبس:

155د.ك

للتعرف على الخدمات المتاحة،
انظر صفحة رقم .281
03

 URSHULTإضاءة
خزانة LED

5.900

د.ك/القطعة

 02جديد  KOMPLEMENTملحق داخلي
مع حجيرات  8د.ك عرض  × 40عمق
 ،53ارتفاع  5سم504.040.27 .
 URSHULT 03إضاءة خزانة LED
 5.900د.ك/القطعة فوالذ مطلي
بالنيكل .طول  ،29ارتفاع  9,3سم.
ايكيا .موديل  .L1305 Urshultتحتوي
على مصابيح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى  .Aال يمكن
استبدال مصابيح في وحدة اإلضاءة.
302.604.02
 04جديد  KOMPLEMENTمرآة تُسحب
للخارج مع خطافات  15د.ك عرض
 × 25عمق  ،3,6ارتفاع  75سم.
504.040.51
 05جديد  KOMPLEMENTصندوق
 4د.ك/قطعتان %100 .بوليستر .عرض
 × 25عمق  ،27ارتفاع  12سم.
404.057.77

05

 KOMPLEMENTصندوق،

4

د.ك/قطعتان

 06جديد  KOMPLEMENTصندوق
 3د.ك/قطعتان %100 .بوليستر .عرض
 × 15عمق  ،26,5ارتفاع  12سم.
104.040.53

 MALM 07خزانة ذات  6أدراج  45د.ك
قشرة خشب الدردار مصبوغ ومطلي
بطالء شفاف .عرض  × 80عمق ،48
ارتفاع  123سم101.033.47 .

 VINTERGATA 09مصباح معلق
 9.750د.ك/القطعة بوليستر
وبالستيك وفوالذ .قطر  42سم .ايكيا.
موديل  .T1629 VINTERGATAيتوافق
مع مصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 203.424.70 .D
 PAX 10خزانة مالبس  268د.ك
خشب مضغوط وخشب مضغوط
شديد اللمعان .عرض  × 150عمق
 ،66ارتفاع  236,4سم .أبيض
/HOKKSUNDأسود-أزرق شديد
اللمعان 292.219.30
 PAXخزانة مالبس.
أبواب وإطارات:
منظمات داخلية:

 149د.ك
 119د.ك

إجمالي سعر خزانة المالبس:
04

268د.ك

15

د.ك

استخدم األدوات المتضمنة مع
جميع قطع األثاث المرتفعة لتثبيتها
في الحائط بإحكام.

2.900

د.ك

 SKUBB 08صندوق أحذية  2.900د.ك4/
قطع %100 .بوليستر وبالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 22عمق ،34
ارتفاع  16سم901.863.91 .

06

 KOMPLEMENTمرآة
ُتسحب للخارج مع خطافات

08

 SKUBBصندوق أحذية،
 4قطع.

للتعرف على الخدمات المتاحة،
انظر صفحة رقم .281

09

10

 PAX/HOKKSUNDخزانة مالبس

268

د.ك

243

245

244

استخدم صناديق لتحقيق
اإلستفادة القسوة من
مساحة التخزين المتاحة
لديك.

اعثر على ما تبحث عنه
يسهولة بفضل وحدات
اإلضاءة الداخلية المدمجة.

02
04

 KOMPLEMENTملحق داخلي
مع  4حجيرات

7

المكان األنسب للمرآة
داخل خزانة المالبس.

د.ك

01
مع المنظمات الداخلية
 KOMPLEMENTيمكنك
وضع األدراج وسكك تعليق
المالبس واألرفف حيثما
تريد.

 KOMPLEMENTمرآة ُتسحب
للخارج مع خطافات

15

د.ك

03

05

حقق حلمك باقتناء خزانة
المالبس التي تحلم بها ،مع
مخطط خزانة المالبس PAX
على موقعنا االلكتروني:
www.IKEA.com.kw

 01جديد  KOMPLEMENTمرآة تُسحب للخارج مع
خطافات  15د.ك عرض  × 25عمق  ،3,6ارتفاع
 75سم504.040.51 .
 02جديد  KOMPLEMENTصندوق  4د.ك/قطعتان.
 %100بوليستر .عرض  × 25عمق  ،26,5ارتفاع
 12سم404.057.77 .
 03جديد  KOMPLEMENTحقيبة تخزين تسحب
للخارج  20د.ك تتضمن  2حقيبة تخزين .عرض
 × 50عمق  ،58ارتفاع  48سم404.060.55 .

 04جديد  KOMPLEMENTملحق داخلي مع 4
حجيرات  7د.ك عرض  × 25عمق  ،53ارتفاع 5
سم504.040.32 .
 05جديد  KOMPLEMENTملحق داخلي مع
حجيرات  8د.ك عرض  × 40عمق  ،53ارتفاع 5
سم504.040.27 .

سوف تعشق النظام والترتيب مع نظام خزانة المالبس
 .PAX/KOMPLEMENTلماذا؟ ألنك ستصمم خزانتك بنفسك وفقاً
لذوقك الخاص واحتياجاتك الشخصية .اختر التصميم واأللوان وكل ما
يروق لك من المقابض واألبواب االنزالقية أو األبواب ذات المفصالت.

PAX/
KOMPLEMENT

تخزين المالبس واألحذية
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 PAX 01خزانة مالبس  130د.ك خشب
مضغوط .عرض  × 175عمق ،58
ارتفاع  236,4سم391.285.64 .
منظمات  KOMPLEMENTالداخلية
المتضمنة في التشكيلة:
 6رف  58×50سم 2 ،رف 58×75
سم ،سكة لتعليق المالبس  50سم،
سكة لتعليق المالبس  75سم3 ،
أدراج  58×75سم.
صناديق  SKUBBووحدات اإلضاءة تباع
على حدة.

02

 PAXخزانة مالبس.
أبواب وإطارات:
منظمات داخلية:

04
05

03

عالقة
ّ KOMPLEMENT
بنطلون تسحب للخارج

6

د.ك
06

 74د.ك
 56د.ك

 KOMPLEMENTدرج
بواجهة زجاجية

14

د.ك/القطعة

إجمالي سعر خزانة المالبس:

130د.ك

07

01

 PAXخزانة مالبس

130

د.ك

عالقة بنطلون تسحب
ّ KOMPLEMENT 03
للخارج  6د.ك فوالذ مطلي .إلطار عرض
 × 50عمق  58سم902.573.50 .

08

 SKUBBعلبة تخزين،

2.

900

د.ك/القطعة

09

16

10

 KOMPLEMENT 05رف زجاجي
 8د.ك خشب مضغوط وزجاج مقسَّى.
إلطار عرض  × 75عمق  58سم.
802.576.47

مالبسك تعبر عن شخصيتك؛ وكذلك خزانة المالبس
أيضاً .صمم خزانة مالبسك من الخارج ومن الداخل
أيض ًا مع المجموعتين PAX :و .KOMPLEMENTاختار
خزانة من تصاميمنا الجاهزة أو صمم واحدة تناسب
ذوقك واحتياجاتك الفريدة .استخدم أدوات التخطيط
على موقعنا اإللكتروني ،www.IKEA.com.kw :أو
اطلب المساعدة من خبرائنا داخل المعرض.

استخدم األدوات المتضمنة مع
جميع قطع األثاث المرتفعة لتثبيتها
في الحائط بإحكام.

11

 LEDSJÖمصباح
حائط LED

د.ك/القطعة

 KOMPLEMENT 04مقسم هياكل
 10د.ك خشب مضغوط .إلطار عرض
 × 50عمق  58سم602.463.96 .

 KOMPLEMENT 06درج بواجهة زجاجية
 14د.ك/القطعة خشب مضغوط وزجاج
مقسَّى .إلطار عرض  × 75عمق 58
سم102.466.95 .

إيلين يوهانسون ،مصممة
«مجموعة  KOMPLEMENTمصممة
بشكل يسمح لكِ برؤية كل قطعة
من مالبسكِ وإكسسواراتكِ بسهولة؛
لذلك صممنا المنظمات الداخلية
بتصميم موحد وحيادي لتحتل
مقتنياتكِ موقع الصدارة داخل الخزانة
بدال ً من أن تختفي خلف تصميم
معقد ال يؤدي وظيفته كما يجب».

للتعرف على الخدمات المتاحة،
انظر صفحة رقم .281

 LINDSHULT 02إضاءة خزانة LED
 6.500د.ك/القطعة فوالذ مطلي
بالنيكل وزجاج .ارتفاع  11سم .ايكيا.
موديل  .L1304 Lindshultتحتوي
على مصابيح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى  .Aال يمكن
استبدال مصابيح في وحدة اإلضاءة.
102.604.36

247

 MALMطاولة الزينة

39

د.ك

 SKUBB 07علبة تخزين
 1.900د.ك/القطعة  %100بوليستر
وبالستيك بوليبروبلين .عرض
 × 44عمق  ،55ارتفاع  19سم.
302.903.62
 SKUBB 08علبة تخزين
 2.900د.ك/القطعة  %100بوليستر
وبالستيك بوليبروبلين .عرض
 × 69عمق  ،55ارتفاع  19سم.
902.949.89
 LEDSJÖ 09مصباح حائط LED
 16د.ك/القطعة ستنلس ستيل .عرض
 × 6طول  60سم .ايكيا.
موديل  .V1609 Ledsjöتحتوي
على مصابيح  LEDمدمجة من فئات
تصنيف الطاقة A++ :إلى  .Aال يمكن
استبدال مصابيح في وحدة اإلضاءة.
403.597.61
 NISSEDAL 10مرآة  8.750د.ك زجاج
مرايا وخشب مضغوط .عرض × 65
ارتفاع  65سم203.203.12 .
 MALM 11طاولة الزينة  39د.ك تكسية
بطالء وزجاج مقسَّي .عرض 120
× عمق  ،41ارتفاع  78سم.
102.036.10
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أنظمة تخزين محايدة
تسلط الضوء على
مقتنياتك فقط

07

 NORDLIخزانة ذات
 9أدراج

127

د.ك

06
 3 ELVARLI 01أقسام  177د.ك
فوالذ مطلي وتشطيب بطالء.
عرض  × 165,2عمق  ،55ارتفاع
 216سم591.575.55 .
 BOSNÄS 02مسند أقدام مع وحدة تخزين
 7د.ك غطاء %100 :قطن .طول 36
× عرض  ،36ارتفاع  36سم .أصفر
602.666.81 Ransta

05

 TRONESخزانة أحذية/
خزانة ،قطعتان

750

 TJENA 03صندوق تخزين مع غطاء
 4.900د.ك ورق .طول  × 50عرض
 ،35ارتفاع  30سم903.743.49 .

9.

د.ك

 TJENA 04صندوق تخزين مع غطاء
 1.500د.ك/القطعة ورق .طول
 × 35عرض  ،25ارتفاع  20سم.
603.954.28

علقة،
ّ SPRUTTIG 10
 10قطع.

0.500

 TRONES 05خزانة أحذية/خزانة
 9.750د.ك/قطعتان .بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 52عمق ،18
ارتفاع  39سم803.973.13 .

01

 GRUA 06مرآة  5.900د.ك زجاج مرايا
وفوالذ مطلي .عرض  × 45ارتفاع 55
سم102.920.22 .

 3 ELVARLIأقسام

177

د.ك

خزانة أقل عمقاً تسمح لك بترتيب األحذية
والقفازات والحقائب والخطابات بدال ً من تركها
لتتراكم وتفسد تصميم مدخل منزلك.

 NORDLI 07خزانة ذات  9أدراج  127د.ك
تشطيب بطالء .عرض  × 160عمق
 ،47ارتفاع  99سم092.480.49 .
 SALTRÖD 08مرآة مع رف وخطافات
 17د.ك تشطيب بطالء وزجاج
مرايا .عرض  × 50ارتفاع  68سم.
802.970.02

08

 SALTRÖDمرآة
مع رف وخطافات

17

د.ك

 RAGGISAR 09صينية  3.900د.ك %100
بوليستر .عرض  × 40عمق  ،30ارتفاع
 6سم103.480.19 .

04

عالقة  0.500د.ك10/
ّ SPRUTTIG 10
قطع .بالستيك بوليبروبلين مقوى.
عرض  39سم203.170.79 .

03

 ELVARLIمن أكثر أنظمة التخزين المفتوحة مرونة في
ايكيا .الوحدات مصممة بخطوط حديثة وبلون أبيض رائع
ليناسب جميع الغرف في المنزل .ويمكنك إضافة األدراج
أينما شئت لتحصل على الخصوصية.

09
02

استغل وقتك في ترتيب أغراضك،
ودع لنا مهمة جمع الخزانة
الجديدة وتوصيلها إلى منزلك.

 RAGGISARصينية

900

3.

د.ك

د.ك
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نظام التخزين  ALGOTيصلح ألي غرفة في المنزل؛
حتى القبو أو الحمام ،ألنه يتكون من وحدات عملية
ومرنة وتسمح لك بتخزين مستلزمات هواياتك
المتعددة وأنشطتك المفضلة بسهولة.

251

كل يوم هو فرصة جديدة
إلعادة ترتيب كل شيء

0٥

 TJENAصندوق تخزين،

1.

2٥0

د.ك/القطعة
04

01

 ALGOTسكة حائطية/رف/سلة

٥٩

د.ك

 ALGOT 01سكة حائطية/رف/سلة
 5٩د.ك 692.772.89
02

 PLURING 02غطاء المالبس ،طقم من 3
قطع  0.750د.ك المقاسات :قطعتان
 105×60سم ،وقطعة  130×60سم.
102.872.52 .PEVA %100

03

 SNAJDAكيس غسيل

1.

7٥0

د.ك
 VUKU 07خزانة مالبس

4.٩00

 SNAJDA 03كيس غسيل  1.750د.ك
 %100بوليستر 60 .لتر503.299.43 .
 04جديد  TJENAصندوق تخزين مع
غطاء  1.750د.ك/القطعة ورق .طول
 × 30عرض  ،30ارتفاع  30سم.
203.982.21
 05جديد  TJENAصندوق تخزين مع
غطاء  1.250د.ك/القطعة ورق .طول
 × 35عرض  ،25ارتفاع  20سم.
403.982.15
 VISTHUS 06خزانة ذات  6أدراج  55د.ك
عرض  × 63عمق  ،4٩ارتفاع 126
سم003.471.62 .
 VUKU 07خزانة مالبس  4.٩00د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 74عمق ،51
ارتفاع  14٩سم803.319.73 .

06

 VISTHUSخزانة ذات
 6أدراج

٥٥

د.ك

د.ك

تخزين الملبس واألحذية
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التخزين السهل

خزانة أحذية تحفظ أناقة منزلك وتسع  ١2حذاء على
األقل ،كما أنها مزودة بدرج علوي لحفظ مفاتيحك
ومحفظتك ومستلزماتك اليومية األخرى لتستعد للخروج
صباح ًا في ثوانٍ معدودة دون أي فوضى في الردهة.

01

علقة قبعات
ّ HEMNES

17

د.ك

02

علقة قبعات  ١٧د.ك خشب
ّ HEMNES 0١
بتوال مصمت مطلي وفوالذ مطلي.
عرض  × 85عمق  ،34ارتفاع  40سم.
602.437.98

03

 VISCHAN 02ساعة حائط  4.500د.ك
بلستيك وزجاج .قطر  30سم.
803.741.37

 HEMNESخزانة أحذية
بحجيرتين

32

 HEMNES 03خزانة أحذية بحجيرتين
 32د.ك تشطيب بطلء .عرض
 × 89عمق  ،30ارتفاع  ١2٧سم.
201.695.59

د.ك

04

 HEMNES 04مقعد مع وحدة تخزين
لألحذية  ١9د.ك خشب بتوال
مصمت مطلي وفوالذ مطلي .عرض
 × 85عمق  ،32ارتفاع  65سم.
002.438.00
 FJÄLLA 05صندوق تخزين مع غطاء
 ١.500د.ك/القطعة ورق وفوالذ.
عرض  × ١8طول  ،26ارتفاع  ١5سم.
703.956.73

SKUBB
علبة تخزين

05

 FJÄLLAصندوق
تخزين مع غطاء

1.500

د.ك/القطعة

علقة
هل تبحث عن ّ
قبعات سوداء؟
انظر مجموعة منتجاتنا
الكاملة على موقعنا
اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو في معرض ايكيا.

1.

900

د.ك/القطعة
 SKUBBعلبة تخزين  %١00بوليستر وبلستيك بوليبروبلين.
عرض  × 44عمق  ،55ارتفاع  ١9سم302.903.62 .
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الحمام

مجموعة  GODMORGONتمنحك مساحات
تخزين متنوعة بتصميم فريد مع ضمان لمدة 10
سنوات ،لتبدأ يومك بكل راحة وسعادة كل صباح.

 SALVIKEN 01منشفة حمام
 2.500د.ك/القطعة  %100قطن.
عرض  × 70طول  140سم .أبيض
 503.132.25أنثراسيت 603.493.42
04

 EKOLN 02موزع صابون  1.900د.ك خزف
حجري .ارتفاع  18سم .سعة 300
مل602.915.10 .
05
 EKOLN 03حامل فرشاة أسنان
 1.250د.ك خزف حجري ارتفاع 11
سم102.930.45 .
 LILLHOLMEN 04مصباح حائط
 3.500د.ك/القطعة فوالذ مطلي
بالنيكل وزجاج .الغطاء قطر  14سم.
عمق  ،16ارتفاع  25سم .ايكيا.
موديل  .V0319 Lillholmenيتوافق مع
مصابيح من فئات تصنيف الطاقة A++
إلى 500.774.69 .D

 GODMORGONخزانة
بمرآة مع بابين

89

د.ك
01

2.500

د.ك/القطعة
اإلستحمام عملية ممكن أن تكون ممتعة أيضاً،
خذ وقتك ،ودلل نفسك .اهتم بتصميم حمامك،
وسيهتم بك في المقابل .لدينا كافة المنتجات
التي تبحث عنها ،من صناديق التخزين إلى
الحنفيات ،ولبادات الحمام الناعمة.

09
06

 GODMORGON 05خزانة بمرآة مع بابين
 89د.ك خشب مضغوط وزجاج مرايا.
عرض  × 80عمق  ،14ارتفاع  96سم.
رمادي فاتح 203.922.38 Kasjön

02

 VOXNAN 06حنفية حوض غسل ،طويلة
 32د.ك ارتفاع  30سم603.430.57 .
07

GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK 07
حوض غسل مع سطح عمل  40حوض
غسل  119د.ك حنفيات الحمام تُباع
على حدة .خشب مضغوط ورخام
مجروش .عرض  × 82عمق  ،49ارتفاع
 75سم .تأثير رخامي/رمادي فاتح
392.470.05 Kasjön

/GODMORGON/TOLKEN
 KATTEVIKحوض غسل مع
سطح عمل  40حوض غسل

د.ك

119

 GODMORGON 08أرجل
 2.500د.ك/القطعة ارتفاع 26–17
سم Kasjön .المع 903.917.30
 GODMORGON 09خزانة مرتفعة  62د.ك
خشب مضغوط وزجاج .عرض × 40
عمق  ،32ارتفاع  192سم .رمادي
فاتح 903.922.73 Kasjön

 SALVIKENمنشفة حمام

08

03

 EKOLNحامل
فرشاة أسنان

د.ك

1.250

 EKOLNموزع
صابون

د.ك

1.900

انظر مجموعتنا الكاملة على الموقع
اإللكترونيwww.IKEA.com.kw :
أو في معرض ايكيا.

الحمام
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01

الحمام

تصاميم عصرية
بلمسات كالسيكية

 VOXNANكوب

1.

900

د.ك

03

 HEMNES 08خزانة بمرآة مع باب
 32د.ك/القطعة تشطيب بطالء وزجاج
مرايا .عرض  × 63عمق  ،16ارتفاع 98
سم702.176.71 .

 VÅGSJÖNمنشفة حمام

1.

500

 LILLHOLMEN 07مصباح سقف/حائط
 2.500د.ك/القطعة فوالذ مطلي
بالنيكل وزجاج .قطر  ،14ارتفاع 17
سم .ايكيا .موديل .T0332 Lillholmen
يتوافق مع مصابيح من فئات تصنيف
الطاقة  A++إلى 700.774.68 .D

د.ك/القطعة

 HEMNES 09وحدة رفوف  29د.ك خشب
بتوال مصمت مطلي .عرض  × 42عمق
 ،37ارتفاع  172سم302.176.54 .

07

HEMNES/RÄTTVIKEN 10
وحدة حوض غسل مع درجين
 80د.ك/القطعة حنفيات الحمام تُباع
على حدة .تشطيب بطالء وخزف.
عرض  × 63عمق  ،49ارتفاع  89سم.
699.031.05

02

هذه الخطوط ال تُضفي على اللبادة لمسة جمالية
فحسب ،بل وتمنحها قدرة امتصاص أكبر وتسمح لها
بالجفاف سريعاً.

04

SALTGRUND
ستارة للدوش

3.500

05

د.ك

06

 VOXSJÖNلبادة حمام

1.500

د.ك/القطعة

08

 HEMNESخزانة
بمرآة مع باب

32

د.ك/القطعة

09

 VOXNAN 01كوب  1.900د.ك زجاج.
ارتفاع  11سم303.285.91 .
 VOXNAN 02موزع صابون  2.750د.ك
ستنلس ستيل وزنك مطلي بالكروم.
203.289.78
 VÅGSJÖN 03منشفة حمام
 1.500د.ك/القطعة  %100قطن.
عرض  × 70طول  140سم .أبيض
 803.509.85وردي باهت 803.536.39
أصفر فاتح  503.555.50رمادي داكن
303.536.08
 SALTGRUND 04ستارة للدوش
 3.500د.ك  %100بوليستر .عرض 180
× طول  200سم301.748.95 .

10

 KARMSUND 05مرآة واقفة  15د.ك فوالذ
مطلي وزجاج مرايا .عرض  × 40ارتفاع
 167سم402.949.82 .
 VOXSJÖN 06لبادة حمام
 1.500د.ك/القطعة  %100بوليستر.
عرض  × 40طول  60سم .رمادي
داكن  303.490.13وردي باهت
503.509.82

HEMNES/RÄTTVIKEN
وحدة حوض غسل مع درجين

80
اسمح لنا بمساعدتك في جمع
المنتجات.

د.ك/القطعة

257
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الحمام
 ÖSTANÅ 01مصباح حائط
 5.500د.ك/القطعة فوالذ وبالستيك
وزجاج .عمق  ،15ارتفاع  18سم.
ايكيا .موديل  .V1203 Östanåيتوافق
مع مصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 502.285.76 .D

وحدات  LILLÅNGENمتوفرة بأحجام
مختلفة لتناسب مساحة حمامك .واألرفف
المفتوحة تتيح لك تخزين ما تحتاج إليه
ل متكرر في متناول يديك.
بشك ٍ

 LILLÅNGEN 02مرآة  12د.ك زجاج مرايا
وخشب مضغوط .عرض  × 60عمق
 ،11ارتفاع  78سم502.049.43 .

01

02

 ENSEN 03حنفية ماء لحوض الغسل مع
مصفاة  17د.ك نحاس مطلي بالكروم.
ارتفاع  12سم602.813.80 .

 LILLÅNGENمرآة

12

د.ك

استخدم منتجات تخزين مزودة بالصقات مطاطية لتحافظ على أناقة حمامك
دون االضطرار إلى إحداث ثقوب بالحائط.

10

07

 STUGVIKعالقة
مناشف بالصقات مطاطية

3.

250

د.ك/القطعة

 SVARTSJÖN 05كوب  0.500د.ك ارتفاع
 12سم 270 .مل902.649.68 .

03
04

08

 STUGVIKسلة
بالصقات مطاطية

4.500

09

 STUGVIK 07عالقة مناشف بالصقات
مطاطية  3.250د.ك/القطعة بالستيك
ومطاط صناعي .عرض  82-52سم.
302.970.14

05

 STUGVIK 08سلة بالصقات مطاطية
 4.500د.ك عرض  × 28عمق ،17
ارتفاع  19سم502.493.81 .
06

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN
خزانة حوض غسيل مع باب
ووحدتين إضافيتين

54

د.ك

 STUGVIK 09خطاف بالصقات مطاطية
 2.500د.ك/قطعتان802.404.40 .
 FRÄJEN 10منشفة حمام
 1.900د.ك/القطعة  %100قطن .عرض
 × 70طول  140سم003.131.95 .
 BOLMEN 11سلم متدرج
 1.900د.ك بالستيك بوليبروبلين.
عرض  × 44عمق  ،35ارتفاع  25سم.
602.651.63
 VESKEN 12وحدة رفوف  3.500د.ك
بالستيك بوليبروبلين معاد التدوير.
عرض  × 36عمق  ،23ارتفاع 100
سم403.078.66 .

اقض وقتك في العمل واالسترخاء
والعناية بأسرتك ،ودع لنا مهمة
تركيب منتجات الحمام.

 FRÄJENمنشفة حمام

1.

900

 SVARTSJÖN 04موزع صابون  1.900د.ك
 350مل202.643.92 .

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN 06
خزانة حوض غسيل مع باب ووحدتين
إضافيتين  54د.ك حنفيات الحمام تُباع
على حدة .خشب مضغوط وصفائح
وخزف .عرض  × 62عمق  ،40ارتفاع
 87سم691.881.27 .

259

11

 BOLMENسلم متدرج

1.

900

د.ك

د.ك

VESKEN 12
وحدة رفوف
د.ك
500

3.

د.ك/القطعة

الحمام

260

الحمام

األفضل لك وللبيئة

استحم ووفر في الوقت نفسه .الدوش الرأسي واليدوي المزدوج مزود
بخاصيتي التدفق الكامل وتعويض ضغط المياه يساعدك على توفير الماء
والطاقة بنسبة تصل إلى .%30
03

د.ك/القطعة

09

 VOXNAN 01طقم رأس/دوش يدوي
مع صمام تحويل  59د.ك رف الحمام
يُباع على حدة .ارتفاع  850مم.
503.425.91

 VOXNANطقم رأس/
دوش يدوي مع صمام تحويل

59

أنت نظيف ،البيئة نظيفة .هذه المناشف مصنوعة
 %100من القطن ،ومصبوغة بألوان طبيعية وال تضر
البيئة.

VALLAMOSSE
دوش يدوي مفرد

3.900

01

261

د.ك

LEJAREN 08
منشفة حمام
د.ك/القطعة
750

 STORJORMخزانة
بمرآة بابين/
إضاءة مدمجة

89

0.

 VOXNAN 02رف حمام  5.900د.ك عرض
 × 250عمق  ،130ارتفاع  60مم.
703.285.89
 VALLAMOSSE 03دوش يدوي مفرد
 3.900د.ك خرطوم الدوش يُباع على
حدة .قطر  80مم203.496.50 .

06

 FLODALENمنشفة حمام

900

02

3.

د.ك/القطعة

 DRAGAN 04صندوق ،مجموعة من 3
قطع  7.250د.ك خيزران مطلي بطالء
شفاف .طول  × 23عرض  ،17ارتفاع
 14سم502.818.56 .
 DRAGAN 05موزع صابون  2.900د.ك
خيزران مطلي بطالء شفاف .ارتفاع
16سم 350 .مل902.714.93 .
 06جديد  FLODALENمنشفة حمام
 3.900د.ك/القطعة  %100قطن.
عرض  × 70طول  140سم .أبيض
 403.808.71رمادي 103.813.15

04

 RÅGRUND 07كرسي عالقة منشفة
 19د.ك خيزران مطلي بطالء شفاف.
عرض  × 39عمق  ،44ارتفاع 140
سم902.530.74 .

 DRAGANصندوق،
مجموعة من 3

7.250

 LEJAREN 08منشفة حمام
 0.750د.ك/القطعة  %100قطن .عرض
 × 55طول  120سم903.583.92 .

د.ك

05
07

 STORJORM 09خزانة بمرآة بابين/إضاءة
مدمجة  89د.ك خشب مضغوط وزجاج
مقسّى وزجاج مرايا .عرض × 80
عمق  ،14ارتفاع  96سم .ايكيا .موديل
 .L1218 STORJORMتتضمن لمبات
 LEDمدمجة من فئات تصنيف الطاقة:
 ++Aإلى  .Aال يمكن استبدال مصابيح
في وحدة اإلضاءة202.481.23 .
 HAMNSKÄR 10حنفية ماء لحوض
الغسل مع مصفاة  29د.ك ارتفاع 19
سم803.430.75 .

10

 HAMNSKÄRحنفية ماء
لحوض الغسل

29

د.ك

د.ك

الحمام
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ضع المنشفة في متناول يدك

وحدة الرفوف قليلة العمق  VILTOمصنوعة
من خشب البتوال المتين بأليافه الدقيقة،
الذي يزداد جماال ً مع مرور الوقت.

02
03

 TOFTANحاوية نفايات

5.900
01

د.ك

 VILTOوحدة رفوف

15

د.ك

 VILTO 01وحدة رفوف  15د.ك عرض
 × 47عمق  ،20ارتفاع  90سم.
703.444.57

04

 VILTOسلم متدرج

7.

750

د.ك

 VADSJÖN 02ستارة للدوش  2.900د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 180طول
 200سم003.490.62 .
 TOFTAN 03حاوية نفايات  5.900د.ك
طول  × 19عرض  ،23ارتفاع  27سم.
سعة  4لتر303.447.70 .
 VILTO 04سلم متدرج  7.750د.ك عرض
 × 40عمق  ،32ارتفاع  25سم.
603.444.53
 TOFTAN 05حامل فرشاة أسنان
 2.900د.ك ارتفاع  11سم.
103.447.71
 TOFTAN 06موزع صابون  3.900د.ك
ارتفاع  17سم203.447.75 .
 VOXSJÖN 07لبادة حمام  1.500د.ك
 %100بوليستر .عرض  × 40طول 60
سم003.509.08 .

06
07

 VOXSJÖNلبادة حمام

1.500

د.ك

05

TOFTAN
حامل فرشاة أسنان

2.900

د.ك

اللبادة متوفرة بألوان
متعددة ،وليس الفيروزي
فقط .كلفة منتجات
الحمام تجدها على
موقعنا اإللكتروني:
www.IKEA.com.kw
أو في معرض ايكيا.

DYNAN

وحدة رفوف مع سكة تعليق مناشف

7.

500

 DYNANوحدة رفوف مع سكة تعليق مناشف .فوالذ مطلي.
عرض  × 40عمق  ،27ارتفاع  108سم003.181.69 .

د.ك

 TERJE 01كرسي قابل للطي  5.900د.ك/القطعة
خشب زان مصمت مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف .عرض  × 44عمق  ،51ارتفاع  77سم.
802.224.41
 MELLTORP 02طاولة  9د.ك تكسية فويل ميالمين
وفوالذ .طول  × 75عرض  ،75ارتفاع
 74سم390.117.81 .

264
الصناديق الشفافة المخزنة بطريقة أنيقة تجعل تنظيم أغراضك
والعثور عليها أمراً في منتهى السهولة.

03

 BEKVÄM 03سلم 3 ،درجات  13د.ك خشب زان
مصمت مصبوغ ومطلي بطالء شفاف .ارتفاع
 63سم902.198.29 .

 BEKVÄMسلم 3 ،درجات

13

د.ك
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مساحة لألفكار
الكبيرة
02

ال شك أن العيش في مساحة صغيرة ال تتعدى  16متراً
ً
مربعا يفرض تحديات كبيرة ،مثل تخزين المعاطف الشتوية

 MELLTORPطاولة

9

الضخمة ،واألحذية الرياضية المريحة وجميع أغراضك
األخرى.

د.ك

01

الحل هو استخدام نظام للتخزين يمتد من األرضية إلى
ً
وفقا لألنشطة المختلفة،
السقف وبشكل يسمح بتغييره
هكذا تنعم بمنزل مريح وجميل ،وفي الوقت نفسه منظم
وعملي.
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PAPPIS 01
صندوق مع غطاء

0.350
05

 PLATSAخزانة مالبس

د.ك

141

02

ALGOT
 4أقسام/أرفف

80.

500

سر المساحات الصغيرة
هل ترغب في معرفة السر وراء
االستغالل األمثل للمساحات الصغيرة؟
انظر الصورة أعلى الصفحة! االستفادة
من كل سنتيمتر من مساحة الحائط
الرأسية بتحويلها إلى مساحات
للتخزين .صممنا نظام  PLATSAبحيث
يتيح لك ابتكار حلول تخزين ذكية
تمكنك من إضافة المزيد من الوحدات
أو إجراء التعديالت مع مرور الوقت ومع
تغير احتياجاتك أو مكان معيشتك.
يمكنك تركيب القطع بسهولة بفضل
نظام األوتاد الذي ابتكرناه ،كما يمكن
فك القطع بالسهولة ذاتها عندما ترغب
في تغيير التصميم .يتكون النظام من
وحدات نموذجية يمكن تركيبها في
أي مساحة ،فيمكنك تركيب وحدة
منخفضة في مدخل المنزل ووحدات
مرتفعة في غرفة الجلوس ،أو تحويل
وحدات غرفة النوم المغلقة إلى
وحدات مفتوحة بشكل جديد عند
االنتقال إلى منزل جديد ،ألنه يتناسب
مع المساحة المتوفرة لديك مهما
كان شكل الغرفة أو مساحتها .النظام
سعره زهيد أيض ًا بفضل عملية اإلنتاج
الذكية التي ننتهجها ،ولكونه من أكثر
أنظمة التخزين مرونة وعملية.

د.ك/القطعة

03

د.ك

 SAMLAصندوق،

2.250

د.ك/القطعة

04

06

 STUKصندوق بحجيرات

950

0.

د.ك/القطعة

المزيد من وحدات التخزين = المزيد من المساحات
الفارغة .خزن جميع أغراضك بطريقة منظمة وعملية.
(لن تحتاج سوى سلم بدرجات)

تعجبك هذه القطع ولكنك تبحث
عن شيء مختلف قليالً؟ لدينا
الكثير من التصاميم والقطع
لتختار منها ما يحلو لك.
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 PAPPIS 01صندوق مع غطاء  0.350د.ك/القطعة
كرتون مجعد .عرض  × 25عمق  ،34ارتفاع
 26سم001.004.67 .
 4 ALGOT 02أقسام/أرفف  80.500د.ك عرض
 × 230عمق  ،61ارتفاع  197سم292.767.53 .
 SAMLA 03صندوق  2.250د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .عرض  × 56عمق  ،39ارتفاع
 28سم 45 .لتر301.029.74 .

 TJENA 04حافظة مجالت  1.500د.ك/قطعتان.
ورق .عرض  × 10عمق  ،25ارتفاع  30سم.
103.954.16
 05جديد  PLATSAخزانة مالبس  141د.ك
المقابض تُباع على حدة .تكسية فويل .عرض
 × 140عمق  ،57ارتفاع  261سم .أبيض/أبيض
Fonnes 292.038.89
 06جديد  STUKصندوق بحجيرات
 0.950د.ك/القطعة  %100بوليستر .عرض
 × 20عمق  ،34ارتفاع  10سم203.640.04 .
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 IKEA 365+ 01268مرطبان مع غطاء لألطعمة
الجافة  0.750د.ك/القطعة بالستيك.
طول  × 17عرض  ،8ارتفاع  18سم.
 1,3لتر800.667.23 .

ما أجمل النظام
والترتيب

 VÅGSJÖN 02منشفة يد  0.750د.ك/
القطعة  %100قطن .عرض  × 50طول
 100سم203.509.93 .
 SAMLA 03صندوق مع غطاء  0.750د.ك/
القطعة بالستيك بوليبروبلين .عرض
 × 28عمق  ،20ارتفاع  14سم 5 .لتر.
498.716.76

 STELNA 06كوب
د.ك/القطعة
250

0.

 04جديد  LAMPANمصباح طاولة
 2.500د.ك بالستيك .ارتفاع  29سم.
ايكيا .موديل  .B0201 Lampanيتوافق
مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 503.946.41 .D
 TOGA 05لبادة صحن  0.500د.ك/القطعة
خيزران .عرض  × 45طول  35سم.
503.438.59

02

اللون األبيض يغلب على كل شيء.
كل قطعة منظمة في مكانها ويمكنك
العثور عليها بسهولة بفضل عبوات
التخزين الشفافة .اختر كل قطعة
بعناية لتحقق اإلستفادة القصوى من
المساحة المتاحة مهما كانت صغيرة.

01

07

 STELNA 06كوب  0.250د.ك/القطعة
زجاج مُقسَّى 23 .سنتل702.589.11 .
 ANTAGEN 07فرشاة غسل الصحون
 0.150د.ك بالستيك .طول  25سم.
202.339.61

03

 KUGGIS 08صندوق مع غطاء  0.950د.ك/
القطعة بالستيك بولي ايثيلين تيريفثاالت
معاد التدوير .عرض  × 18عمق ،26
ارتفاع  8سم202.802.07 .

08

 NJUTA 09شبشب ،صغير/وسط
 0.950د.ك  %100بوليستر وإسفنج
بوليورثان902.945.88 .

 KUGGISصندوق مع غطاء

0.950

د.ك/القطعة
04

 10جديد  IKEA 365+حافظة طعام
بغطاء ،مربع  1د.ك/القطعة بالستيك
بوليبروبلين .طول  × 15عرض ،15
ارتفاع  12سم 1,4 .لتر892.691.08 .
 HÄREN 11منشفة  0.750د.ك 4/قطع.
 %100قطن .عرض  × 30طول  30سم.
201.635.95
05

تستهويك هذه القطع
ولكنك تبحث عن شيء
مختلف قليالً؟
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 TOGAلبادة صحن

0.

500
10

11

 HÄRENمنشفة،
 4قطع.

0.750

د.ك

09

د.ك/القطعة

 LAMPANمصباح طاولة

2.

500

د.ك
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06

01

IKEA PS 2017
مصباح طاولة

9.750

 SVÄRTAسرير مرتفع

59

271

د.ك

د.ك

0٤

02

KUNGSHAMN
وحدة مقعد واحد

٤5

د.ك/القطعة
07

0.950

03

05

احصل على مساحة أكبر دون الضطرار إلى النتقال.
كل ما عليك فعله هو تركيب سرير مرتفع ثم وضع
صوفا أسفله لتحصل على غرفة جلوس وغرفة نوم
في نفس المساحة.

 GURLIغطاء
وسادة

ألن هناك أموراً أخرى تشغل بالك
ووقتك ،سوف نجمع القطع نيابة
عنك ونوصلها إلى منزلك لتتنعم
باالسترخاء.

د.ك

 VIGGJAحامل صينية

7.900

د.ك

 SVÄRTA 01سرير مرتفع  59د.ك المرتبة
وبياضات السرير تباع على حدة .فولذ مطلي.
عرض  × 97طول  ،208ارتفاع  186سم.
مقاس المرتبة  200×90سم202.479.82 .
 KUNGSHAMN 02وحدة مقعد واحد
 45د.ك/القطعة غطاء %100 :بوليستر.
عرض  × 67عمق  ،85ارتفاع  71سم .بيج
792.481.83 Idekulla

 KUNGSHAMN 03وحدة مسند أقدام  40د.ك
غطاء %100 :بوليستر .طول  × 85عرض ،67
ارتفاع  44سم .بيج 892.481.92 Idekulla
 MOSSLANDA 04رف للصور  2.750د.ك تكسية
فويل .طول  × 115عمق  12سم902.921.03 .
 VIGGJA 05حامل صينية  7.900د.ك فولذ مطلي
وبالستيك .عرض  × 37عمق  ،50ارتفاع 74
سم703.514.81 .

 IKEA PS 2017 06مصباح طاولة  9.750د.ك ارتفاع
 32سم .ايكيا .موديل .B1518F IKEA PS 2017
يتوافق مع المصابيح من فئات تصنيف الطاقة
 A++إلى 303.496.16 .D
 GURLI 07غطاء وسادة  0.950د.ك  %100قطن.
طول  × 50عرض  50سم602.811.44 .
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لن تحتاج إلى مساحة أرضية كبيرة عندما
يكون لديك قطع أثاث متعددة االستخدام
يمكن توضيبها وطيها وتعليقها ومدها.

02
05
TILLREDA 01
موقد حث حراري نقال

15

د.ك

 TERJEكرسي قابل للطي

5.900

د.ك/القطعة

07
04

 SUNNERSTA 08مطبخ صغير

34.250

 LENNART 03وحدة أدراج

3.900

د.ك/القطعة

 MARIUS 06مقعد

1.750

د.ك/القطعة

 TILLREDA 01موقد حث حراري نقال  15د.ك
 8,5أمبير .عرض  × 30عمق  38,5سم.
203.437.85
 OUMBÄRLIG 02قدر مع غطاء  4.900د.ك
ستنلس ستيل مع طبقة بينية من األلومنيوم.
 5لتر902.864.23 .
 LENNART 03وحدة أدراج  3.900د.ك/القطعة فوالذ
مطلي وبالستيك .عرض  × 30عمق  ،34ارتفاع
 56سم303.261.77 .

 SKORPOR KARDEMUMMA 04لفائف هال
مقرمشة  0،950د.ك  200جرام801.509.10 .
 TERJE 05كرسي قابل للطي  5.900د.ك/القطعة
خشب زان مصمت مصبوغ ومطلي بطالء
شفاف .عرض  × 44عمق  ،51ارتفاع  77سم.
802.224.41
 MARIUS 06مقعد  1.750د.ك/القطعة فوالذ
مطلي وبالستيك .قطر  ،32ارتفاع  45سم.
901.840.47

 SKÅDIS 07مجموعة لوح التعليق
 17.050د.ك/القطعة خشب مضغوط
مطلي .عرض  × 76ارتفاع  56سم.
292.170.61
 SUNNERSTA 08مطبخ صغير  34.250د.ك
حنفية الماء تُباع على حدة .ستنلس ستيل
وفوالذ مطلي .عرض  × 112عمق ،56
ارتفاع  139سم903.020.79 .

لتحصل على مطبخ عملي يسهل نقله ،جهز
مطبخاً صغيراً بكل ما تحتاج إليه ،وال تنسَ
الموقد النقال.

د.ك
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ثالثة حلول في قطعة واحدة لتعليق المعطف
وسلسلة المفاتيح وضبط مكياجكِ.

01

المرآة والجاذبية

 TJALLAساعة حائط

500

03

3.

د.ك

 BJÄRNUMخطاف
يطوى 3 ،قطع.

3.500

د.ك

NISSEDAL
مرآة

02

1٤

 LIERSKOGENمشجب
مالبس مع مرآة

35

د.ك

 TJALLA 01ساعة حائط  3.500د.ك بالستيك
وزجاج .قطر  28سم803.578.78 .
 02جديد  LIERSKOGENمشجب مالبس مع مرآة
 35د.ك فوالذ مطلي وخشب مضغوط .عرض 54
× عمق  ،54ارتفاع  185سم503.308.66 .
 BJÄRNUM 03خطاف يطوى  3.500د.ك 3/قطع.
ألومنيوم مطلي بالنيكل .عرض  × 3عمق ،8
ارتفاع  8سم601.525.90 .

لدينا الكثير من التصاميم
والقطع لتختار منها ما يحلو لك.
لمزيد من المعلومات،
تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو
تفضل بزيارة معرض ايكيا.

 NISSEDALمرآة .زجاج مرايا وتكسية فويل.
عرض  × 40ارتفاع  150سم .أسود 303.203.21
أبيض 303.203.16

د.ك

عائلة ايكيا

حياتك أسهل
مع عائـلـة ايـكـيا

®

هناك الكثير من األسباب لالشتراك في
عائلة ايكيا ،منها العروض الشهرية الخاصة
على منتجات ايكيا لألعضاء فقط ،وفرصة
التعرف على المنتجات والمجموعات الجديدة
قبل طرحها للبيع للجمهور .وتنظم ايكيا ورش
عمل وفعاليات خاصة بتأثيث المنزل داخل
المعرض ،حيث يمكنك تعلم مهارات جديدة
والتوصل إلى أفكار مبتكرة لتأثيث منزلك كما
تحلم به .وأفضل ما في هذه العضوية أنها
مجانية .انضم لعائلة ايكيا عند زيارة المعرض،
وكن أول من يتعرف على أحدث أخبارنا
وتمتع بفرصة حضور فعالياتنا الخاصة.

مرحباً بك في أكبر عائلة في العالم حيث
ستستمتع بمكافآت فريدة من نوعها.

تتضمن العضوية عروضاً شهرية خاصة،
وكن أول من يطلع على المنتجات
والمجموعات الجديدة من ايكيا.

حاملي بطاقة عائلة ايكيا يمكنهم
االنضمام إلى ورش العمل وفعاليات
تجهيز المنزل التي تنظمها ايكيا مجاناً.

انضم اآلن واحصل
على بطاقة عائلة ايكيا
داخل المعرض للتعرف
على أحدث أخبارنا،
واالستفادة من عروضنا
الخاصة ،والحصول على
دعوات مجانية لحضور
ورش العمل.
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ايكيا األعمال

ايكيا األعمال

نحن هنا لمساعدتك.
فلننته من العمل أوالً.
02

 HÄLLANتشكيلة
تخزين مع أبواب

88
 GALANT 01تشكيلة تخزين  110د.ك
عرض  × 160عمق  ،45ارتفاع
 120سم091.849.62 .
 HÄLLAN 02تشكيلة تخزين مع أبواب
 88د.ك/القطعة مع  4أبواب مرتفعة.
عرض  × 90عمق  ،47ارتفاع
 167سم192.494.06 .
 HÄLLAN 03تشكيلة تخزين مع أبواب
 100د.ك/القطعة مع  6أبواب منخفضة.
عرض  × 90عمق  ،47ارتفاع
 167سم892.493.99 .
 BEKANT 04طاولة اجتماعات  75د.ك
طول  × 140عرض  ،140ارتفاع
 73سم990.062.82 .
 LÅNGFJÄLL 05كرسي دوَّار  39د.ك
مقعد عرض  × 53عمق  ،41ارتفاع
 53-43سم .أبيض/رمادي داكن
492.522.75 GUNNARED
 BEKANT 06مكتب جلوس/وقوف
 219د.ك/القطعة تكسية فويل
وخشب حبيبي .طول  × 160عرض
 ،80ارتفاع  125-65سم990.611.98 .
 GALANT 07خزانة ملفات  99د.ك عرض
 × 51عمق  ،45ارتفاع  120سم.
203.385.62

01

 GALANTتشكيلة
تخزين

110

د.ك

 08جديد  HATTEFJÄLLكرسي دوَّار
 69د.ك مقعد عرض  × 50عمق ،40
ارتفاع  52-41سم .بيج GUNNARED
003.086.84

للمزيد من المعلومات
عن ايكيا األعمال ،انظر:
www.IKEA.com.kw

المقاسات الثابتة ال تناسب جميع مساحات
العمل .من البيع بالتجزئة إلى الضيافة أو
العمل اإلداري؛ أياً كان مجال عملك ،سوف
تجد لدينا كل ما تحتاج إليه لتهيئة بيئة عمل
مثالية .ايكيا األعمال تقدم لك جميع الخدمات
الالزمة لتحويل مكان العمل إلى مساحة عملية
ومريحة تحفز النشاط واالبتكار ،بمساعدة
فريقنا من الخبراء الذي سيساعدك في تصميم
مساحة خاصة ألوقات الراحة وتناول الطعام،
ومساحات عمل عالية الكفاءة تراعي قواعد
راحة الجسم أثناء العمل ،ووحدات تخزين
تساعدك في تنظيم أعمالك بكفاءة عالية.
يمكننا مساعدتك في تصميم مكان العمل
بالكامل أو تحديثه ببعض القطع العملية ،بدءاً
من تقديم النصائح إلى تركيب المنتجات.

03

04

05

د.ك/القطعة
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LÅNGFJÄLL
وار
كرسي د َّ

39

د.ك

06

 BEKANTمكتب جلوس/وقوف

219

د.ك/القطعة

07

08

هذا الحل يتضمن مجموعة متنوعة من
المنتجات المصممة لالستخدام المنزلي وغير
المنزلي .ننصح أوال ً بالتأكد من أن المنتجات
التي قمت باختيارها تناسب المساحة
المتاحة والغرض من االستخدام .تواصل
مع ايكيا األعمال للمزيد من المعلومات عن
المجموعة المعروضة.
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التسوق في ايكيا

ما أكثر طرق التسوق!
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الخدمات
يسعدنا مساعدتك ،من توصيل مشترياتك إلى التخلص من أثاثك القديم؛ كل شيء أسهل مع ايكيا.

اختيار القطع مع خدمات التوصيل
سوف نجمع جميع المنتجات المسجلة في قائمة
التسوق الخاصة بك ونوصلها إلى باب منزلك أو
مكان عملك.

من أين يأتي اإللهام؟
سواءً كنت تعيد تصميم مطبخك أو تبحث عن عناصر
جمالية صغيرة تضيفها إلى تصميم مطبخك ،ننصحك
بالحصول على بعض اإللهام أوال ً قبل البدء في
التصميم .هناك الكثير من مصادر اإللهام المتاحة من
أجلك على موقعنا اإللكتروني ،ومن خالل تطبيقات
ايكيا ،وفي المعرض نفسه.
تطبيق IKEA Place
هل تحتاج إلى المساعدة في تخيُّل الصوفا الجديدة
في غرفة الجلوس قبل شرائها؟ استخدم تطبيق
الواقع االفتراضي المحسن من ايكيا .كل ما عليك
فعله هو اختيار قطعة األثاث التي تفكر في شرائها
ومقارنة القطعة على الشاشة بموقعها المراد
في الغرفة.
تطبيق IKEA Store
تسوق على شبكة اإلنترنت بكل سهولة مع تطبيق
ايكيا الذي يسمح لك بالبحث عن المنتجات والتعرف
على العروض الخاصة ووضع قائمة تسوق.
قم بتنزيل تطبيق ايكيا لتجعل التسوق أسرع،
وأسهل وأكثر متعة .تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwلمزيد من المعلومات
عن التطبيق.

تسوق عبر موقعنا اإللكتروني (قريباً)
ما أسهل التسوق على موقع ايكيا! يحتوي موقعنا
اإللكتروني www.IKEA.com.kw :على مجموعات
متنوعة من المنتجات ونصائح تأثيث المنزل التي
ستلهمك لتأثيث منزلك كما تحلم به .تسوق
في وقتٍ قصير ،أو وأنت مسترخٍ في ثياب النوم،
لك الخيار!

في المعرض
جرِّب كل قطعة في المعرض ،والمس كل شيء
بنفسك .تعرَّف على منتجاتنا عن قُرب وبمساعدة
الموظفين في ايكيا الذين يسعدهم اإلجابة عن أي
سؤال .ويمكنك نقل مشترياتك بنفسك في نفس
اليوم؛ ألنها تأتي في عبوات مسطحة سهلة النقل،
ولكن يمكنك أيضاً طلب خدمة التوصيل.
ايكيا الكويت
األفينيوز مول،
منطقة الري ،قطعة  ،1الطريق الدائري الخامس
منطقة الري ،الكويت
شركة الحميضي المحدودة
ص.ب ٣٦٩8 ،1٣0٣٧ .الصفاة،
الكويت

تخطيط المطبخ
ليس من السهل أن تحصل على المطبخ الذي
تحلم به ،ولكن فريقنا من المتخصصين على أتم
استعداد لمساعدتك .اطلب مساعدتنا ،سواء
في المعرض أو من منزلك ،وسوف نقدم لك خطة
مفصلة لمساعدتك في تحويل حلمك إلى حقيقة.

خدمة التوصيل
تسوق في المعرض أو من خالل الموقع اإللكتروني،
ودع لنا مهمة نقل جميع مشترياتك مهما بلغ
حجمها إلى منزلك أو مكان عملك.

خدمة رفع المقاسات
التفاصيل الصغيرة في غاية األهمية ،لذلك؛ سوف
نأتي إلى منزلك أو مكتبك لنرفع المقاسات قبل بدء
عملية التخطيط.

خدمة التجميع
جميع منتجات ايكيا مصممة بشكل يسمح لك
بتجميعها بنفسك ،ولكن يسعدنا مساعدتك في
تركيب كل قطعة.

خدمة التركيب
بالطبع يمكنك القيام بكل شيء بنفسك ،ولكنك
لست مضطراً إلى ذلك .دعنا نتولَّ مهام التركيب
نيابةً عنك.

ساعات عمل المعرض:
أيام األسبوع
األحد  -الخميس 10.................صباحاً  10 -مساءً
الجمعة  -السبت 10................صباحاً  11 -مساءً
ساعات عمل المطعم:
أيام األسبوع
األحد  -الخميس 0٩:٣0.......صباحاً  0٩:٣0 -مساءً
الجمعة  -السبت 0٩:00......صباحاً  10:٣0 -مساءً

خدمة اإلزالة وإعادة التدوير
هل قررت تجديد منزلك؟ سنخلصك من قطع
الصوفا والمرتبات القديمة (بل وسنعيد
تدويرها أيضاً).

*أوقات عمل خاصة خالل شهر رمضان المبارك.

للمزيد من المعلومات عن
خدماتنا ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.

للمزيد من المعلومات عن
خدماتنا ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.
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الخدمات

خيارات السداد

سياسة اإلرجاع

تواصل معنا

هناك أكثر من طريقة لسداد فاتورة
مشترياتك في ايكيا
لننا نريد أن نساعدك في الحصول على المنزل
الذي تحلم به ،نقدم لك عدة خيارات مرنة للدفع؛.
نقبل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم المباشر
وبطاقات ايكيا العمال وبطاقات هدايا ايكيا.

هل غيرت رأيك؟
هل اشتريت قطعة ولم تعجبك عند استخدامها؟
ال تقلق ،سياسة اإلرجاع تمنحك  ٩٠يوماً إلرجاع
المنتجات التي اشتريتها واسترداد ما دفعته كامالً،
طالما أن المنتج في حالةٍ تمكننا من إعادة بيعه.

وجهاً لوجه
يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تبحث
عنها في معرض ايكيا ،فالموظفون لدينا مستعدون
لمساعدتك بأي شكل ممكن.

الضمانات

الشروط العامة
ما الذي يشمله الضمان؟
تتضمن بيانات كل منتج تفاصيل نطاق الضمان.
مدة الضمان
يحمل كل منتج عدد سنوات الضمان لهذا المنتج،
ويبدأ حساب فترة الضمان من تاريخ الشراء.

البريد اإللكتروني
يمكنك مراسلتنا من خالل االستمارة اإللكترونية
على بريدنا اإللكترونيinfo@IKEA.com.kw :

90
سياسة اإلرجاع
تنطبق الشروط والحكام الموضحة في سياسة
اإلرجاع على منتجات ايكيا المباعة في معرض ايكيا
في الكويت.

الهاتف
١ 8٤٠ ٤٠8
الحد  -الخميس 8.................صباحاً  ١٠ -مساءً
الجمعة  -السبت 8................صباحاً  ١١ -مساءً
األسئلة الشائعة
تعرَّف على إجابات عددٍ من السئلة الشائعة على
موقعنا اإللكترونيwww.IKEA.com.kw :

الحق في اإللغاء
يمكنك تغيير رأيك في أي وقت وإرجاع المنتجات
غير المستخدمة التي ما زالت في علبتها الصلية
في خالل  ٩٠يوماً ،واسترداد ما دفعته كامالً ،بشرط
تقديم إيصال الشراء مع المنتج .يحتفظ معرض ايكيا
بالحق في رفض رد أي أموال مدفوعة واختيار تقديم
منتج بديل أو بطاقة هدايا ايكيا في حالة عدم تلبية
المنتج لشروط اإلرجاع.
الشروط والحكام تنطبق.

للمزيد من المعلومات عن
خدماتنا ،تصفح موقعنا اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwأو تفضل بزيارة
معرض ايكيا.

كتالوج ايكيا مطبوع على ورق معتمد
من مجلس اإلشراف على الغابات
(™ ،)FSCلضمان استخدام أخشاب
من مصادر مسؤولة.
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ما الذي ستفعله ايكيا لتصحيح المشكلة؟
تبدأ ايكيا بفحص المنتج وتحديد ما إذا كان الضمان
يغطيه أم ال ،ثم تقرر ايكيا إصالح المنتج المعيب أو
استبداله بنفس المنتج أو منتج مشابه .وفي تلك
الحاالت ،تتحمل ايكيا تكاليف اإلصالح وقطع الغيار
والعمالة وانتقال فريق اإلصالح ،بشرط توفير العميل
للمنتج إلصالحه دون تحمل ايكيا مصروفات إضافية
للوصول إلى المنتج .وال ينطبق ذلك في حالة
اإلصالحات غير المعتمدة من ايكيا .تعد أي قطع
معيبة يتم إزالتها من المنتج خالل عملية اإلصالح
ملكاً اليكيا .وفي حالة توقف ايكيا عن بيع هذا
المنتج ،تقدم ايكيا بديال ً مناسباً له ،وتقرر ايكيا وفقاً
لتقديرها المنتج الذي يُمثِّل بديال ً مناسباً.
شروط الضمان
تسري جميع الضمانات بدءاً من تاريخ الشراء من
ايكيا ،أو من تاريخ التسلُّم في حالة اختالفه عن
تاريخ الشراء .يجب تقديم إيصال الشراء الصلي
كإثبات للشراء.
االستثناءات
ال تغطي الضمانات المنتجات التي تم تخزينها أو
تركيبها بشكل غير صحيح ،أو استخدامها بطريقة
خاطئة ،أو إساءة استخدامها ،أو تعديلها ،أو تنظيفها
بطرق تنظيف خاطئة أو منتجات تنظيف غير مناسبة.
ال تغطي الضمانات آثار البلى الناتج عن االستخدام
الطبيعي ،أو القطع والخدش ،أو الضرار الناجمة
عن الصدمات والحوادث .ال تنطبق الضمانات إذا
كانت المنتجات قد تم وضعها في الخارج أو في بيئة
رطبة أو في حالة استخدام المنتجات في أغراض
غير منزلية (ما لم ينص على خالف ذلك) .ال تغطي
الضمانات الضرار التبعية أو العرضية.
تعليمات العناية
لضمان سريان هذا الضمان يجب اتباع تعليمات
العناية المحددة الخاصة بكل منتج .سوف تجد كل
تعليمات العناية الالزمة في معرض ايكيا وعلى
الموقع اإللكترونيwww.IKEA.com.kw :

حقوق قانونية عامة
يمنحك هذا الضمان بعض الحقوق القانونية
المحددة ،ولكنه ال يؤثر ،بأي شكل من الشكال،
على الحقوق التي يمنحها لك القانون.
كيفية االتصال بنا لخدمات الصيانة:
اتصل بمعرض ايكيا .سوف تجد العنوان ورقم الهاتف
في كتالوج ايكيا أو على الموقع اإللكتروني:
 www.IKEA.com.kwاحتفظ بإيصال البيع كإثبات
للشراء ،حيث يجب توفر هذا اإلثبات لضمان سريان
الضمانات .للمزيد من المعلومات ،احصل على
كتيب الضمان في معرض ايكيا.

ضمانات المنتجات
نظام المطابخ METOD
ضمان  2٥سنة
ما المنتجات التي يشملها هذا الضمان؟
يسري هذا الضمان على استخدام المطبخ
لألغراض المنزلية فقط .ويغطي هذا الضمان جميع
الجزاء التالية من نظام المطابخ  • :METODإطارات
الخزائن • الواجهات • السكك الحائطية • مفصالت
 • UTRUSTAأدراج  MAXIMERAالقابلة للتمديد
بالكامل • أرفف  UTRUSTAالمصنوعة من الزجاج
المقسى والميالمين •القواعد • الرجل • مخمدات
البواب • فتاحات البواب بالضغط • ألواح التغطية
• شرائط الديكور/الحلي المعمارية • أسطح العمل
باستثناء  • LILLTRÄSKالحواض باستثناء .FYNDIG
المنتجات التي ال يشملها هذا الضمان:
• المقابض • أدراج  ،FÖRVARAوسالل UTRUSTA
السلكية ،ومنتجات مجموعات  TUTEMOوHÖRDA
و TORNVIKENو VADHOLMAتتمتع بضمان لمدة
 ١٠سنوات .مطابخ  KNOXHULTوSUNNERSTA
تتمتع بضمان لمدة عامين.
ما األجهزة التي يشملها هذا الضمان؟
 TILLREDAتتمتع بضمان لمدة عامين.
من يقوم بتنفيذ خدمات الصيانة؟
يقدم مقدمو خدمات ايكيا خدمات الصيانة من خالل
منظومة خدمات الصيانة الخاصة بهم أو عن طريق
شبكة من الشركاء المعتمدين.

ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
• آثار البلى واالستعمال الطبيعي • العطال
المتعمدة أو الناتجة عن اإلهمال ،أو الناتجة عن
تجاهل تعليمات التشغيل ،أو التركيب الخاطئ أو
التوصيل بجهد كهربائي مخالف للمطلوب ،أو الضرار
الناتجة عن التفاعالت الكيميائية أو الكيميائية
الكهربائية ،أو الصدأ ،أو التآكل أو التلف الناتج عن
الماء ،ويتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
التلف الناجم عن زيادة نسبة المالح في الماء،
أو الضرر الناتج عن الظروف البيئية غير العادية •
الجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاريات واللمبات
• الجزاء غير العاملة والقطع الجمالية التي ال تؤثر
على االستخدام العادي ،بما في ذلك أي خدوش
أو تغير في اللون • الضرر العارض الناجم عن وجود
قطع دخيلة أو مواد غريبة و تنظيف المرشحات أو
أنظمة الصرف أو أدراج المنظفات • التلف الذي يلحق
بالجزاء التالية :الخزف الزجاجي ،اإلكسسوارات،
سالل الواني الخزفية وأدوات تناول الطعام ،أنابيب
التغذية والصرف ،السدادات ،اللمبات وأغطية
اللمبات ،الحواجز ،المقابض ،التلبيسات وأجزاء
التلبيسات؛ إال إذا ثبت أن تلك الضرار ناتجة عن
عيوب في التصنيع واإلنتاج • الحاالت التي يتعذر
فيها اكتشاف العطال أثناء زيارة فني الصيانة
المختص • اإلصالحات التي تمت خارج نطاق
مقدم الخدمات المتخصص أو المتعهد المعتمد من
ايكيا أو في حالة استخدام قطع غيار غير أصلية •
اإلصالحات الناتجة عن التركيب الخاطئ أو المخالف
للمواصفات • استخدام الجهاز في بيئة غير منزلية؛
مثالً :االستخدام االحترافي • الضرار التي حدثت
أثناء النقل .ايكيا غير مسؤولة عن أي أضرار قد
تحدث أثناء النقل في حالة قيام العميل بنقل المنتج
إلى منزله أو أي عنوان آخر بنفسه .ولكن ،في
حالة تولي ايكيا مهمة توصيل المنتج إلى عنوان
التسليم المحدد تصبح مسؤولة عن أي أضرار تلحق
بالمنتج أثناء عملية النقل (ولكن ليس بموجب هذا
الضمان) .وللمطالبات ذات الصلة بذلك ،على العميل
التواصل مع خدمة عمالء ايكيا من خالل الموقع
اإللكتروني •info@IKEA.com.kw :تكلفة التركيب
الول لجهزة ايكيا.
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حنفيات المطبخ
ضمان  ١٠سنوات

PAX/KOMPLEMENT
ضمان  ١٠سنوات

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يسري ضمان العشر سنوات على كل حنفيات
الماء للمطبخ من ايكيا ،ويغطي هذا الضمان جميع
العيوب في الخامات والتصنيع ،ويسري في حاالت
االستخدام المنزلي فقط.

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يسري هذا الضمان في حاالت االستخدام
المنزلي لتخزين المالبس واألحذية فقط ،ويشمل
عيوب الخامات والتصنيع في المكونات التالية
من خزانات المالبس والمنظمات الداخلية PAX/
 • :KOMPLEMENTاإلطارات • المفصالت واألبواب
مع المفصالت • مقسمات اإلطارات واألرفف
الداخلية • األبواب االنزالقية وماكينات األبواب
االنزالقية • المنظمات الداخلية من .KOMPLEMENT

ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
ال يسري هذا الضمان في حالة استخدام المنتجات
في بيئة مسببة للتآكل .ال يسري هذا الضمان
على منتجات .LAGAN
الصوفات
ضمان  ١٠سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يسرى هذا الضمان في حاالت االستخدام المنزلي
فقط ،ويغطي عيوب الخامات وسوء التصنيع في:
• الهياكل • وسائد المقاعد والظهر في المنتجات
التالية EKEBOL • :صوفات بثالثة مقاعد • مجموعة
الجلوس  • EKTORPمجموعة الجلوس FÄRLÖV
• مجموعة الجلوس  • GRÖNLIDمجموعة
الجلوس  • KIVIKكنبات  • KLIPPANمجموعة
الجلوس  • KUNGSHAMNمجموعة الجلوس
 • LANDSKRONAمجموعة الجلوس • NOCKEBY
مجموعة الجلوس  • NORSBORGمجموعة الجلوس
 • STOCKSUNDمجموعة الجلوس SÖDERHAMN
• مجموعة الجلوس  • TIMSFORSمجموعة
الجلوس  • VALLENTUNAمجموعة الجلوس
 EKENÄS • VIMLEكرسي بذراعين ومسند أقدام •
 POÄNGكراسي بذراعين ومسند أقدام • EKERÖ
كرسي بذراعين •  GRÖNADALكرسي هزاز •
 KOARPكرسي بذراعين •  RÅDVIKENكرسي
بذراعين •  STRANDMONكرسي بذراعين ومسند
أقدام •  VEDBOكراسي بذراعين .هذا الضمان ال
يسري على • :األغطية المصنوعة من القماش
المعالج • األغطية المصنوعة من القماش• األغطية
المصنوعة من الجلد.
هذا الضمان ال يسري على:
•  TULLSTA • MURENكرسي بذراعين
•  TIDAFORSصوفا-سرير •  POÄNGوسائد
•  POÄNGكرسي أطفال مع مساند للذراعين.

المنتجات التي ال يشملها هذا الضمان:
 KOMPLEMENTملحق داخلي للمجوهرات،
و KOMPLEMENTملحق داخلي مع  4حجيرات،
و KOMPLEMENTملحق داخلي مع حجيرات،
و KOMPLEMENTمقسم صينية تسحب للخارج،
و KOMPLEMENTصندوق ،و KOMPLEMENTمفرش
درج ،و KOMPLEMENTمرآة تُسحب للخارج مع
خطافات.
GODMORGON
ضمان  ١٠سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
هذا الضمان يسري في حاالت االستخدام
المنزلي فقط ويغطي عيوب الخامات والتصنيع في
القطع التالية :أثاث مجموعة  ،GODMORGONو
 GODMORGONأرجل.
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يسري على أسطح TOLKEN
المسطحة.
خالطات الدوش
ضمان  ١٠سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان جميع خالطات الدوش
الترموستاتية من ايكيا .يغطي هذا الضمان العيوب
في الخامات والتصنيع في جميع خالطات الدوش.
جميع منتجاتنا تعرضت لالختبار وفق ًا لمعايير أكثر
صرامة من المعايير الدولية ،كما أننا نستخدم أفضل
المكونات للتأكد من تلبية ضمان العشر سنوات.

مجموعة الجلوس STOCKHOLM
ضمان  25سنة

ملحقات الدوش
ضمان  ٣سنوات

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يسرى هذا الضمان في حاالت االستخدام المنزلي
فقط ويشمل عيوب الخامات والتصنيع في • الهياكل
• وسائد المقاعد والظهر .هذا الضمان ال يشمل:
• األغطية المصنوعة من القماش المعالج • األغطية
المصنوعة من القماش• األغطية المصنوعة من
الجلد.

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
هذا الضمان يشمل أطقم رأس الدوش والدوش
اليدوي وخرطوم الدوش وسكك تعديل االرتفاع
وأرفف الحمام من مجموعتي  BROGRUNDو
 ،VOXNANوالدوش اليدوي وخرطوم الدوش وسكك
تعديل االرتفاع من مجموعة ،VALLAMOSSE
وحامل سكة التعليق وخرطوم الدوش من مجموعة
 .KOLSJÖNالضمان سارٍ من تاريخ الشراء ،ويجب
توفر إيصال الشراء األصلي كإثبات للشراء.

ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يشمل آثار البلى الناتج عن
االستخدام الطبيعي ،أو القطع أو الخدش ،أو
األضرار الناجمة عن الصدمات والحوادث أو الشوائب
المتراكمة في المياه .يجب اتباع إرشادات تركيب
المنتجات والعناية بها بكل دقة .هذا الضمان ال
يغطي المنتجات التي تم تخزينها أو تركيبها أو
تثبيتها بشكل غير صحيح ،أو استخدامها بطريقة
خاطئة ،أو إساءة استخدامها ،أو تعديلها ،أو تنظيفها
بطرق تنظيف خاطئة أو باستخدام منتجات تنظيف
غير مناسبة .ال يسري هذا الضمان في حال
استخدام المنتجات في الخارج أو في بيئة مسببة
للتآكل ،كما أنه ال يغطي األضرار العرضية .للعمالء
في الواليات المتحدة األمريكية فقط :بعض الواليات
األمريكية ال تسمح بتقييد أو استثناء األضرار التبعية
أو العرضية؛ وعلى ذلك قد ال ينطبق هذا التقييد أو
االستثناء في حالتك.
حنفيات وأحواض الحمامات
ضمان  ١٠سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يسري هذا الضمان على جميع أحواض الحمامات
(بما في ذلك كوع التصريف) والحنفيات في ايكيا.
يسرى الضمان على االستخدام المنزلي فقط
ويغطي عيوب الخامات والتصنيع في كل أحواض
الحمامات والحنفيات .
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يسري على المنتجات التي تم
تخزينها أو تركيبها أو تثبيتها ،أو تنظيفها بطريقة
خاطئة أو باستخدام منتجات تنظيف غير مناسبة،
أو التي تضررت نتيجة الصدمات أو الحوادث أو وجود
شوائب في المياه .وال يسري أيضاً على نظام
الترشيح أو التهوية في خالط المياه ،والذي يتعين
تنظيفه بصورة دورية وتغييره عندما يتآكل.
المراتب
ضمان  25سنة
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
هذا الضمان يغطي عيوب الخامات والتصنيع في
المكونات التالية من المراتب أو هياكل األسرّة
الموضحة أعاله أو كلتيهما معاً • :النوابض في
المراتب بنوابض • القلب اإلسفنجي في المراتب
اإلسفنجية • الهيكل الخشبي والشرائح في قواعد
األسرة الشرائحية .يسري الضمان في حاالت
االستخدام المنزلي فقط.
المنتجات التي ال يشملها هذا الضمان:
جميع لبادات المراتب :قاعدة السرير الشرائحية
 .SULTAN LURÖYمراتب أسرّة األطفال ومراتب
الصوفات السرير.
المكاتب وأنظمة التخزين من مجموعتي
 BEKANTوGALANT
ضمان  ١٠سنوات

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يغطي هذا الضمان عيوب الخامات والتصنيع،
ويسري على جميع األجزاء الرئيسية في
مجموعتي  BEKANTللمكاتب و GALANTألنظمة
التخزين.
ما المنتجات التي ال يشملها هذا الضمان؟
الضمان ال يشمل المنتجات التالية من مجموعة
 BEKANTللمكاتب ومجموعة  GALANTألنظمة
التخزين • :حواجز .BEKANT
MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
ضمان  ١٠سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يغطي هذا الضمان عيوب الخامات والتصنيع في
المكونات التالية • :الهيكل األساسي
• األجزاء المتحركة.
قدور ومقالي SENSUELL
ضمان لمدة  25سنة على كل القدور والمقالي من
مجموعة .SENSUELL
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان أغراض االستخدام وعيوب
الخامات والتصنيع في المجموعة المشار إليها
أعاله .ويشمل الضمان • :استقرار القاعدة
• الغسل في غسالة األطباق المنزلية.
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يغطي التغيرات التي تطرأ على
الشكل الخارجي ألواني الطهي ما لم يكن لتلك
التغيرات أي أثر ملموس على األداء.
قدور ومقالي SENIOR
ضمان لمدة  25سنة على كل القدور والمقالي من
مجموعة .SENIOR
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
الضمان يشمل االستخدامات المنزلية فقط ويغطي
عيوب الخامات والتصنيع في كل منتجات أواني
الطهي  .SENIORويغطي الضمان أيضاً قواعد أواني
الطهي .وتضمن ايكيا احتفاظ القاعدة بشكلها،
ومن ثم بخواصها المتعلقة بتوصيل الحرارة .يسري
الضمان في حالة غسل األوعية يدوياً.
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يغطي التغيرات التي تطرأ على
الشكل الخارجي ألواني الطهي ما لم يكن لتلك
التغيرات أي أثر ملموس على األداء.
قدور ومقالي IKEA 365+
ضمان لمدة  ١5سنة على كل القدور والمقالي غير
المطلية بالطالء المقاوم لاللتصاق.
ضمان لمدة  5سنوات على كل القدور والمقالي
المطلية بالطالء المقاوم لاللتصاق.
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان أغراض االستخدام وعيوب
الخامات والتصنيع في كل أواني الطهي في
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المجموعة المشار إليها أعاله .ويسري الضمان
على • :استقرار القاعدة • الغسيل في غسالة
أطباق منزلية (باستثناء القطع ذات الطالء المقاوم
لاللتصاق أو القطع المصنوعة من الحديد الزهر
والتي ننصح بغسلها يدوياً) • خواص منع االلتصاق
في المقالي المقاومة لاللتصاق.

الصلب المُقسَّى لتتمكن من شحذه إلى درجة
حدته األصلية في أي وقت خالل مدة الضمان.
• مقابض شديدة التحمل .مقبض السكين يجب أال
يتشقق أو ينكسر أو ينفصل عن النصل إلى درجة
يتعذر معها استخدام السكين • .عدم حدوث أي
تآكل في نصل السكين.

ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يشمل التغيرات التي تطرأ على
المظهر الخارجي للسكين ما لم يكن لتلك التغييرات
أي أثر ملموس على األداء.

ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يشمل التغيرات التي تطرأ على
المظهر الخارجي للسكين ما لم يكن لتلك التغييرات
أي أثر ملموس على األداء.

قدور VARDAGEN
ضمان  ١5سنة

ما الذي يشمله سعر المطبخ؟

ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان أغراض االستخدام وعيوب
الخامات والتصنيع في كل أواني الطهي في
المجموعة المشار إليها أعاله .ويسري الضمان
على • :استقرار القاعدة • الغسل في غسالة
األطباق الصحون المنزلية.
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يغطي التغيرات التي تطرأ على
الشكل الخارجي ألواني الطهي ما لم يكن لتلك
التغيرات أي أثر ملموس على األداء.
مقالي TROVÄRDIG
ضمان  5سنوات
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان أغراض االستخدام وعيوب
الخامات والتصنيع في كل أواني الطهي في
المجموعة المشار إليها أعاله .ويسري الضمان
على • :استقرار القاعدة • خواص عدم االلتصاق.
ما األعطال التي ال يشملها هذا الضمان؟
هذا الضمان ال يغطي التغيرات التي تطرأ على
الشكل الخارجي ألواني الطهي ما لم يكن لتلك
التغيرات أي أثر ملموس على األداء.
سكاكين IKEA 365+
ضمان لمدة  ١5سنة على جميع سكاكين مجموعة
.IKEA 365+
ما الذي يشمله هذا الضمان؟
يشمل هذا الضمان أغراض االستخدام وعيوب
الخامات والتصنيع في جميع السكاكين في
مجموعة  .IKEA 365+ويعني هذا أنه في ظروف
االستخدام المنزلي العادي ،وبشرط اتباع تعليماتنا
بشأن العناية بالمنتج ،سوف تحتفظ السكاكين
بنفس الكفاءة التي كانت عليها عند شرائها
حتى بعد  ١5سنة من تاريخ الشراء .وفي ذلك
السياق ،يُعرَّف االستخدام المنزلي العادي على
أنه استخدام السكين (في تقطيع الطعام) مع
تنظيفه يدوياً مرة في اليوم وشحذه بانتظام• .
شحذ السكين .سيكون السكين حاداً عند شرائه،
ويمكنك الحفاظ على حدة النصل ليؤدي وظيفته
بشكل مثالي كل يوم .نصل السكين مصنوع من

سعر مخطط المساحة هو السعر الدقيق للمطبخ
المعروض ،أما السعر اإلجمالي للمطبخ فيشمل
الخزائن والواجهات وأسطح العمل والمفصالت
وأحواض الغسيل والحنفيات وألواح التغطية
وشرائط الديكور/الحليات المعمارية واألرجل
والقواعد والمقابض .تُباع األجهزة المنزلية ووحدات
اإلضاءة والتركيبات الداخلية على حدة ،وحسب
اختيارك .تتضمن جميع المطابخ ،باستثناء مطبخ
 ،KNOXHULTتركيبات لإلغالق الناعم.

ÚO
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