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IKEA® PS 2014 

Η σειρά IKEA PS 2014 προορίζεται 
για ένα σπίτι που είναι πάντα έτοιμο 
για νέες καταστάσεις και νέες 
ανάγκες. Θα μπορούσε κανείς να πει 
ότι ο σχεδιασμός της σε κινητοποιεί 
να ζήσεις πιο απλά και να κάνεις 
περισσότερα με το χώρο που διαθέτεις.

Είναι για ανθρώπους με φρέσκες ιδέες, 
σύγχρονους, που ζουν σε έντονους 
ρυθμούς, σε μικρούς χώρους.  Η σειρά 
IKEA PS 2014 προσφέρει ευελιξία και 
έναν «αντισυμβατικό» τρόπο ζωής, 
συνδυάζοντας σχήμα, λειτουργία, 
ποιότητα, βιωσιμότητα και χαμηλή 
τιμή. Αγαπήστε τις γωνίες σας

Το γωνιακό ντουλάπι ΙKEA PS 2014 εκμεταλλεύεται  τους παραμελημένους 
αυτούς χώρους, προσφέροντας πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο και θέση για 
να τοποθετήσετε τα αγαπημένα σας αντικείμενα στην κορυφή. Και αν το 
θελήσετε, μπορείτε να αφαιρέσετε τα πόδια και να στερεώσετε το ντουλάπι 
στον τοίχο. Έτσι, τώρα εσείς και οι γωνίες μπορείτε ...να γίνετε φίλοι!
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Σκεπτόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις μέρες μας, για πρώτη φορά, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις πόλεις παρά 
στην ύπαιθρο. Μετακινούνται πιο συχνά και ζουν σε μικρότερους χώρους. Αλλά 
και πάλι, ονειρεύονται ένα όμορφο, λειτουργικό σπίτι που ταιριάζει απόλυτα στις 
ανάγκες τους. Και ίσως, το πιο σημαντικό, έχουν λιγότερα χρήματα να δαπανή-
σουν. 

Όλα τα παραπάνω, ενέπνευσαν τη σειρά IKEA PS 2014. «Επιλέξαμε να αναπτύ-
ξουμε μια σειρά από προϊόντα που προσφέρουν πρωτοποριακό σχεδιασμό αλλά 
παραμένουν προσιτά» λέει ο Peter Klinkert, υπεύθυνος για τη σειρά IKEA® PS .

Η σειρά IKEA PS 2014 δεν περιλαμβάνει κανένα βασικό λειτουργικό κομμάτι 
όπως κρεβάτι ή καναπέ. Αντίθετα, εστιάζει στο σχεδιασμό προϊόντων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους.

«Πρόκειται για πολυλειτουργικά αντικείμενα σχεδιαστών που μας εμπλέκουν 
στο σχεδιαστικό διάλογο, ανάλογα με το που θα τα τοποθετήσουμε και πώς θα τα 
χρησιμοποιήσουμε»

IKEA PS

2014

®



Η σειρά   IKEA PS 2014   απευθύνεται σε δημιουργικά 
άτομα που ζουν στις πόλεις. Για το λόγο αυτό, ήταν 
σημαντικό να σχεδιαστεί και από άτομα σαν αυτά. 

Και για να μπορέσουμε να την απευθύνουμε 
πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν εξίσου 
σημαντικό,  η δημιουργική ομάδα να αποτελείται 
από σχεδιαστές από κάθε γωνιά της γης. 
Δεκατέσσερεις σχεδιαστές επιλέχθηκαν -όλοι τους 
κάτω των 30 ετών- και συνεργάστηκαν με τους 
σχεδιαστές της ΙΚΕΑ για να «δώσουν ζωή»  στη 
σειρά ΙKEA PS 2014.

«Διοργανώσαμε δύο μεγάλα εργαστήρια. Όλος 
ο σχεδιασμός ήταν αποτέλεσμα μιας ομαδικής 
προσπάθειας. Δεν υπήρχε κάποιος που να κάθεται 
σπίτι του και να σχεδιάζει μόνος του ένα προϊόν.  
Η σειρά ΙΚΕΑ PS δεν αποτελεί δημιούργημα 
ενός μόνο ανθρώπου. Η ιδέα του ...μοναχικού 
σχεδιαστή είναι λίγο απαρχαιωμένη» , λέει  ο  Peter 
Klinkert, υπεύθυνος για τη σειρά ΙKEA PS 2014 
Τελικά, 200 άτομα εργάστηκαν σε αυτό το 
εγχείρημα. 

Μόλις   τα  πρώτα  πρωτότυπα  ήταν  έτοιμα, 
15  φοιτητές  σχεδίου από την Κοπεγχάγη, 
κλήθηκαν να δώσουν ανατροφοδότηση. Ήταν τα 
προϊόντα σχετικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής; 
Αν όχι, απορρίπτονταν. Από τα 150 προτεινόμενα 
προϊόντα, «επιβίωσαν» περίπου 50. 

Το αποτέλεσμα ήταν η σειρά IKEA PS 2014. Η 
απάντηση των σχεδιαστών στο σύγχρονο τρόπο 
ζωής.

Συλλογική σχεδίαση
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Οι σχεδιαστές πίσω από τη 
σειρά IKEA® PS 2014 
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Σχεδιαστές και “selfies” !

Η IKEA, για τη σειρά ΙΚΕΑ PS 2014, επέλεξε 
σχεδιαστές από όλο τον κόσμο. Σχεδιαστές, που 
γνώριζε ότι θα μπορούσαν να δώσουν μια νέα 
άποψη στον σύγχρονο τρόπο ζωής στις πόλεις 
και να δημιουργήσουν κομμάτια  με ιδιαίτερο 
σχεδιασμό, ευκίνητα και πολυλειτουργικά, αλλά 
και πάντα σε τιμές ΙΚΕΑ.

Matali Crasset 
Wanadoo
Γαλλία

Stefan Scholten and 
Carole Baijings
Ολλανδία

Matthias Hahn
Ηνωμένο Βασίλειο

Margrethe 
Odgaard
Δανία

Tomas Alonso
Ηνωμένο Βασίλειο

Anna Efverlund
Σουηδία

David Wahl
Κίνα

Maia Ganszyniec
Πολωνία

Ebba Strandmark
Σουηδία

Pawel Jasiewicz
Πολωνία 

Krystian Kowalski
Πολωνία

Henrik Preutz
Σουηδία

Nicolas Cortolezzis
Ελβετία

Theo Richardson, 
Charles Brill and 
Alexander Williams
Νέα Υόρκη

Keiji Ashizawa
Ιαπωνία

Jon Karlsson
Σουηδία
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Ebba Strandmark
Σουηδία

«Ήθελα να δημιουργήσω απλά πράγματα που θα έκαναν την καθημερινότητα 
των ανθρώπων πιο εύκολη. Η κρεμάστρα ρούχων που σχεδίασα, δεν χρειάζεται 
στερέωση και μπορείτε να τη μεταφέρετε όπου θέλετε. Το μικρό δέντρο με τον 
καθρέφτη είναι για να μη χάνουμε αυτά τα μικρά, σημαντικά αντικείμενα, όπως 
το ρολόι μας, το πορτοφόλι ή το τηλέφωνο. Το γωνιακό κάθισμα, σας αγκαλιάζει 
όπως μια πολυθρόνα, αλλά σας προσφέρει την άνεση ενός καναπέ. Ένας χώρος 
να “φωλιάσετε” που διαφορετικά θα ήταν αχρησιμοποίητος.»

David Wahl
Κίνα

«Η έμπνευση για το φωτιστικό οροφής προέκυψε από την επιστημονική 
φαντασία και τα “video games”.  Η κύρια ιδέα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε 
το  σχήμα του καπέλου και το φως που διαχέεται, τραβώντας το κορδόνι.   

Ο σταθμός εργασίας είναι ένας χώρος για να φορτίσετε τα κινητά τηλέφωνα, τα 
“laptops” ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η ιδέα για αυτό το σχέδιο ήταν ο συν-
δυασμός μοντέρνων λειτουργιών με το παραδοσιακό σχήμα ενός βάθρου.
 
Επίσης, ήθελα να δημιουργήσω ένα προϊόν που να διευκολύνει την τοποθέτηση 
φυτών μέσα στο σπίτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανθοστήλη, τόσο στο 
μπαλκόνι όσο και τον εσωτερικό χώρο.»

IKEA PS 2014 
γωνιακό κάθισμα με 3 
μαξιλάρια  

IKEA PS 2014 
σταθμός εργασίας

IKEA PS 2014 
ανθοστήλη

IKEA PS 2014 
ανθοστήλη

IKEA PS 2014 
φωτιστικό οροφής

IKEA PS 2014 
κρεμάστρα

IKEA PS 2014 
επιτραπέζιος καθρέφτης
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Maia Ganszyniec
Πολωνία 

«Ήθελα να δημιουργήσω προϊόντα που να προσαρ-
μόζονται στο χώρο που ζούμε με τρόπο που να μας 
αρέσει.»”

Krystian Kowalski 
Πολωνία

«Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε έναν επαγγελμα-
τικό χώρο μέσα στο χώρο που ζούμε. Το έπιπλο που 
σχεδιάσαμε σας επιτρέπει να συνεχίσετε τη δουλειά 
στο σπίτι, αλλά κυρίως, να την κρατήσετε μακριά 
από το χώρο που ζείτε όταν περνάτε χρόνο με την 
οικογένειά σας.»

Paweł Jasiewicz
Πολωνία

«Η ιδέα ήταν να επαναφέρουμε την τάξη και τη ... 
ζεστασιά στο χώρο. Να ζούμε και να εργαζόμαστε σε 
μικρούς χώρους πιο ευχάριστα. Να δημιουργήσουμε 
ένα προϊόν που το σχήμα του να προκύπτει από τη 
χρήση του αλλά και να ενσωματώνεται στο καθιστι-
κό.»

IKEA PS 2014 
γραφείο 
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Henrik Preutz
Σουηδία

 «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι απλό για τα παιδιά που να ενθαρρύνει το παιχνίδι 
και την κίνηση. Μπορούν να ισορροπήσουν σε αυτό, να πηδήξουν πάνω από 
αυτό, να συρθούν κάτω από αυτό ... μετά να καθίσουν σε αυτό, για να ξεκουρα-
στούν ... ώστε να τα ξανακάνουν όλα από την αρχή!»

Keiji Ashizawa
Ιαπωνία

Θα ήθελα να κάνω τους μικρούς χώρους πιο ευχάριστους. Με τα έπιπλα που 
σχεδίασα, μπορείτε να απολαύσετε τους μικρούς χώρους, να αξιοποιήσετε τις 
γωνίες και παράλληλα να κρατάτε τα πάντα σε τάξη.»

IKEA PS 2014 
δοκός ισορροπίας

IKEA PS 2014 
ράφι τοίχου με 11 γάντζους

IKEA PS 2014 
γωνιακό ντουλάπι
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Nicolas Cortolezzis
Ελβετία

«Το θερμοκήπιο IKEA PS 2014 είναι εμπνευσμένο από τα αλπικά σαλέ της 
πατρίδας μου, ένα σύμβολο απλότητας και αρμονίας με τη φύση. Μπορεί να 
τοποθετηθεί στο μπαλκόνι, στην κουζίνα ή δίπλα σε ένα παράθυρο. Μπορείτε να 
το βάλετε πάνω στο τραπέζι ή να το κρεμάστε στον τοίχο. Και η μία του πλευρά 
είναι ανοιχτή ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.» 

 

IKEA PS 2014 
θερμοκήπιο

IKEA PS 2014 
πτυσσόμενο τραπέζι

IKEA PS 2014 
πτυσσόμενο τραπέζι

IKEA PS 2014 
διακόσμηση, 3 τεμ. 

Matthias Hahn
Ηνωμένο Βασίλειο

«Η πρόθεσή μου για το τραπέζι IKEA PS 2014 ήταν να δημιουργήσω κάτι που 
να αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ένα 
μέρος για να εργαστούν, να μαγειρέψουν, να συναντηθούν - ένα τραπέζι για να 
ζήσουν μαζί του. 

Για το πτυσσόμενο τραπέζι IKEA PS 2014 ήθελα να σχεδιάσω ένα τραπέζι που 
να μπορεί και να διπλώσει, πάρα ένα πτυσσόμενο τραπέζι. Με εκλεπτυσμένο 
σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή χάρη σε έναν έξυπνο μηχανισμό. Κατάλληλο 
για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με μια ανθεκτική αλλά και πολύ 
κομψή επιφάνεια.»
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IKEA PS 2014 
Σκαμπό με φωτισμό LED 

Stefan Scholten and Carole Baijings
Ολλανδία

«Τα προϊόντα μας σχετίζονται με το χρώμα, την κίνηση και το χρόνο για διασκέ-
δαση.» 

Rich Brilliant Willing 
(Theo Richardson, Charles Brill and Alexander Williams)
Νέα Υόρκη

«Τρεις λέξεις μπορούν να περιγράψουν την ιδέα πίσω από τα δύο μας έργα: 
ευελιξία, ζωντάνια, μετασχηματισμός. 

Άλλες σκέψεις: απλότητα, δράση/δυναμισμός, μετάλλαξη/μεταμόρφωση.»

IKEA PS 2014 
ρολόι τοίχου

IKEA PS 2014 
ρολόι τοίχου

IKEA PS 2014 
ρολόι

IKEA PS 2014 
πόστερ, 2 τεμ.

IKEA PS 2014 
τραπέζι με αποθηκευτικό 
χώρο
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Anna Efverlund
Σουηδία

«Τις μέρες του χειμώνα στη Σουηδία, χρησιμοποιούμε ένα είδος έλκηθρου για να 
μετακινούμαστε στον πάγο. Σχεδίασα έναν πάγκο με μικρά «πέδιλα» που μπορεί 
να σταθεί καλά στο γρασίδι. Μοιάζει με έλκηθρο, αλλά είναι πάγκος.»

IKEA PS 2014 
πάγκος

Matali Crasset Wanadoo
Γαλλία

«Σχεδίασα δύο κομμάτια που θα τα περιέγραφα ως ανοιχτά.

Η ντουλάπα είναι ένα κομμάτι που δεν υπακούει σε κανόνες. Μπορεί να τοποθε-
τηθεί οπουδήποτε και χάρη στο «καμουφλάζ» της προσαρμόζεται σε κάθε είδους 
επίπλωση. Παίζει με το τι είναι κρυμμένο και τι εμφανές και σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο.

Ο δίσκος είναι ένα δημιουργικό αντικείμενο. Γιορτάζει την ποικιλομορφία της 
ζωής και τον τρόπο που εκφράζεται από πολιτισμό σε πολιτισμό. Είναι ένα 
αντικείμενο που μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε και μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις 
παραδόσεις που δίνουν νέα διάσταση στις ζωές μας.»

IKEA PS 2014 
ντουλάπα

IKEA PS 2014 
δίσκος με λαβή
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Jon Karlsson
Σουηδία

 «Η ιδέα ξεκίνησε όταν σκεφτόμουν ποιος είναι ο αντίστοιχος σύγχρονος χώρος 
του τζακιού - του χώρου που όλοι συναντιούνται στο σπίτι - και για μένα ήταν το 
τραπέζι της κουζίνας. Προσπάθησα να ορίσω μια επιφάνεια σε κεντρικό σημείο, 
όπου να μπορούμε να συγκεντρώνουμε και να αφήνουμε μηνύματα όπως 
κάνουμε στην πόρτα του ψυγείου. Ξεκίνησα σχεδιάζοντας φωτιστικά οροφής 
πάνω από το τραπέζι, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ιδέες και υλικά. Η ιδέα του 
μοτίβου με το «κλιπ» ήταν μια ιδέα και λειτουργική και πολύ εκφραστική, καθώς 
έδινε φως στο μοτίβο.  Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με διαφορετικές λειτουργίες 
και καταλήξαμε  να υιοθετήσουμε την ιδέα του φωτιστικού δαπέδου, όπου το 
μοτίβο και η έκφραση ταιριάζουν απόλυτα.»

IKEA PS 2014 
φωτιστικό δαπέδου

Tomás Alonso
Λονδίνο 

«Ένα απλό ξύλινο κουτί αποτελεί την πιο βασική αλλά και πιο λειτουργική απο-
θηκευτική λύση.  Αφαιρώντας 3 από τις 6 πλευρές του αλλά διατηρώντας και τις 
8 γωνίες τους, μειώσαμε το υλικό στο μισό και διατηρήσαμε τη λειτουργικότητα 
του.

Το σύστημα της ράγας για τον τοίχο είναι εμπνευσμένο από το “kamoi” -μια 
ξύλινη ράγα που διατρέχει την περίμετρο των δωματίων στα παραδοσιακά 
γιαπωνέζικα σπίτια. Η κύρια λειτουργία της είναι να συγκρατεί τις συρόμενες 
πόρτες και τους τοίχους, αλλά επιπλέον, παρέχει και μια προεξοχή όπου 
μπορούν να αποθηκευτούν μικροαντικείμενα και να κρεμαστούν ρούχα.»

IKEA PS 2014 
αποθηκευτική 
μονάδα

IKEA PS 2014 
ράγα για τον τοίχο, μαγνητικός 
πίνακας, κρεμάστρα, δοχείο, 
καθρέφτης και δίσκος

IKEA PS 2014 
καπάκι για την 
αποθηκευτική μονάδα
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Margrethe Odgaard
Δανία

«Εμπνεύστηκα ταξιδεύοντας στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ανακάλυψα σπίτια 
που οι τοίχοι τους ήταν καλυμμένοι με υφάσματα, το δάπεδο με ζωγραφισμένα 
πλακάκια και οι καθρέφτες ήταν διακοσμημένοι με  βιτρό. Τα προσεκτικά 
δομημένα διακοσμητικά αυτά στοιχεία με ενέπνευσαν στο να δημιουργήσω 
ένα πλέγμα, στο οποίο μπορούσα να χρησιμοποιήσω διάφορες γραμμές και 
χρώματα και να δημιουργήσω διαφορετικά μοτίβα. Ο καθρέφτης, τα χαλιά και 
τα μαξιλάρια είναι όλα βασισμένα στο ίδιο ακριβώς πλέγμα, αλλά χρησιμοποιούν 
διαφορετικά χρώματα και επαναλήψεις για να δημιουργήσουν νέες οπτικές ... 
ιστορίες!»

IKEA PS 2014 
παπλωματοθήκη & 2 
μαξιλαροθήκες

IKEA PS 2014 
χαλί, χαμηλή πλέξη

IKEA PS 2014 
χαλί, χαμηλή πλέξη

IKEA PS 2014 
πλαστικοποιημένο ύφασμα 

IKEA PS 2014 
ύφασμα

IKEA PS 2014 
καθρέφτης

IKEA PS 2014 
κάλυμμα μαξιλαριού
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Σειρά
IKEA® PS 2014 
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Ταξιδεύουμε με τη σειρά  
IKEA® PS 2014 

Η σειρά ΙΚΕA PS 2014 αναφέρεται στην ελευθερία 
στο σπίτι. Την ελευθερία να ζεις όπου σου αρέσει 
όταν σου αρέσει. Για να δείξουμε πώς το καταφέρνει 
αυτό η σειρά, την ..ταξιδέψαμε και το καταγράψαμε!

Οπότε, δείτε την ταινία IKEA PS 2014 ”On the 
move”  - ένα 3λεπτο ντοκιμαντέρ γυρισμένο σε 8 
διαφορετικά μέρη του κόσμου, με νέους ανθρώπους 
-ανθρώπους που συνήθως είναι σε κίνηση- έχοντας 
μαζί τους τη σειρά σε λεωφορεία, τρένα, ποδήλατα, 
στο μετρό, σε πλοία! 
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Ζήστε τη στιγμή. 
Με τη σειρά
IKEA® PS 2014
Η σειρά ΙKEA PS 2014 αναφέρεται 
στο «ζούμε εδώ και τώρα». Ευέλικτη και 
πολυ-λειτουργική, είναι εδώ για να σας 
βοηθήσει να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο τη 
ζωή στο σπίτι. Ανεξάρτητα από το πού είναι 
ή το πόσο θα μείνετε εκεί.

Εδώ, δεν θα βρείτε μεγάλα αντικείμενα όπως 
κρεβάτια ή καναπέδες (εντάξει, έχουμε 
ντουλάπα, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη 
ντουλάπα), αλλά μόνο εύκολα μετακινούμενα 
καλοσχεδιασμένα κομμάτια που θα βοηθήσουν 
να προσαρμόσετε το χώρο σας, στον τρόπο 
ζωής σας -ακόμα και αν αυτός είναι μικρός.

Και σε μια τιμή, προσιτή. Γιατί πιστεύουμε 
ότι όλοι μας αξίζουμε να αποκτήσουμε 
αντικείμενα ιδιαίτερου σχεδιασμού. 

IKEA PS

2014

®



IKEA PS 2014 δοκός ισορροπίας  49,99€ Από μασίφ  
ξύλο σημύδας με ουδέτερη λάκα. Σχεδιαστής: Henrik 
Preutz. 402.629.57

PE407771 PE412626Φορητή παιδική 
χαρά
 
Η δοκός ισορροπίας ΙΚΕΑ PS 2014 μετατρέπει κάθε χώρο, 
σε χώρο παιχνιδιού.  Αρκετά δυνατή για να αντέχει στην 
καθημερινή ζωή με τα παιδιά και παράλληλα ελαφριά για 
να την μετακινείτε, ώστε να προσφέρετε στα παιδιά ένα 
παιχνίδι για να παίξουν πάνω του ή με αυτό. Και όταν 
τελειώσουν με το παιχνίδι, απλά τοποθετήστε τη κοντά 
στον τοίχο, δεν πιάνει πολύ χώρο!

IKEA PS
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IKEA PS

2014

®



IKEA PS 2014 φωτιστικό δαπέδου 59,99€ Από 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Jon Karlsson. 
Shade Ø33cm. H161cm. 002.600.88

PE407761

Ταξίδι στο φως
 
Όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία να βρεθεί ο αντίστοιχος 
σύγχρονος χώρος του τζακιού - του χώρου όπου 
συναντιούνται όλοι στο σπίτι και μοιράζονται πράγματα. 
Αυτό οδήγησε σε σκέψεις γύρω από το τραπέζι της 
κουζίνας που με τη σειρά του οδήγησε σε ιδέες για 
φωτιστικά οροφής σε διαφορετικά υλικά. Ίσως ένα που να 
δημιουργεί φως σε ένα μοτίβο.  Το τελικό αποτέλεσμα; Το 
φωτιστικό δαπέδου IKEA PS 2014 από κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της δημιουργικής 
διαδικασίας, ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Αλλά με 
λίγη τύχη, τις κατάλληλες δεξιότητες και ανοιχτό μυαλό, 
μπορεί να καταλήξεις με ένα φωτιστικό που «φωτίζει» τις 
ζωές των ανθρώπων.

IKEA PS
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PE408251

IKEA PS 2014 φωτιστικό οροφής 49,99€/τεμ. 
Από πλαστικό πολυπροπυλενίου. 
Σχεδιαστής: David Wahl. 
Λευκό/πορτοκαλί 302.798.83

PE407778Και μια πινελιά 
από το διάστημα!
Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Κρεμάστε μερικά φωτιστικά 
οροφής ΙKEA PS 2014 πάνω από την τραπεζαρία σας και 
όλοι θα μιλούν για αυτά! Εμπνευσμένα από το διάστημα, 
κρέμονται σαν διαστημικά σκάφη και σκορπίζουν δέσμες 
φωτός σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Διαθέσιμα σε 
συνδυασμό του λευκού με πορτοκαλί και του λευκού με 
τιρκουάζ, περικλείουν και άλλη μια έκπληξη! Τραβήξτε το 
κορδόνι  και θα μεταμορφωθούν! 

IKEA PS

2014

®
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PE408237

IKEA PS 2014 ραφι τοίχου με 11 άγκιστρα 49,99€/τεμ.  
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας και κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Σχεδιαστής: Keiji Ashizawa. Γκρι/σημύδα 902.759.62   
Σημύδα 602.559.89 

Θα το αγαπήσετε
Ζητάμε πολλά από τον χώρο της εισόδου. Ειδικά στους 
μικρούς χώρους. Πρέπει να αποθηκεύει τα πάντα, 
από παπούτσια και καπέλα, μέχρι τσάντες, κλειδιά και 
πορτοφόλια και πολλές φορές καταλήγουμε να τα έχουμε 
το ένα πάνω στο άλλο ή στο πάτωμα. Με το ΙΚΕΑ PS 2014 
ράφι για τον τοίχο μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα αυτά τα 
διαφορετικά πράγματα με τάξη και να απελευθερώσετε  το 
πάτωμά σας. Είναι διαθέσιμο σε σημύδα και γκρι/σημύδα 
και στερεώνεται στον τοίχο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
«κλέβει» πολύ χώρο από το δωμάτιο. 

IKEA PS
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2014
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PE407767

IKEA PS 2014 καλόγηρος 39,99 € Από βαμμένο μασίφ 
ξύλο σημύδας. Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Υ150cm. 
Σε πράσινο χρώμα 002.580.85

PE408246“Φυτέψτε” τους 
όπου σας αρέσει
Με αυτούς τους καλόγηρους σε σχήμα δέντρου, σε πράσινο 
χρώμα ή λευκό/σημύδα, θα μετατρέψετε το χάος σε τάξη 
σε όποιο χώρο εσείς θέλετε. 

IKEA PS

2014

®



PE407775PE407774

IKEA PS 2014 πλαστικοποιημένο ύφασμα  7,50€/m 
Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μάκρος χωρίς στρίφωμα. 
Από 100% βαμβάκι και ακρυλικό πλαστικό. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. Π145cm. 
Τιρκουάζ/λευκό 602.694.44

Αφήστε τις ιδέες 
να εξαπλωθούν... 
και τις μπογιές αν 
χρειάζεται
Με το ύφασμα IKEA PS 2014 εσείς και τα παιδιά σας μπο-
ρείτε να γίνετε δημιουργικοί οπουδήποτε, οποτεδήποτε και 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για ... παράπλευρες απώλειες! 
Κατασκευασμένο από βαμβάκι με επίστρωση πλαστικού, 
θα αντέξει σε ... ατυχήματα! Και μπορείτε να το κόψετε σε 
όποιο μάκρος εσείς θέλετε χωρίς να χρειάζεται στρίφωμα, 
έτσι είναι έτοιμο στη στιγμή για να προστατεύσει τα έπιπλα 
και το δάπεδό σας. Οπότε, ξεκινήστε και κάνετε τις ιδέες 
σας πράξη!

IKEA PS

2014

®



PE408253PE408256

IKEA PS

2014

®



PE407765

IKEA PS 2014 γωνιακό κάθισμα 220€ 
Κάλυμμα: Από 53% λινό και 47% βισκόζη/ρεγιόν. 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Π90/90, Υ130cm. 
Risane φυσικό 802.658.45  
IKEA PS 2014 μαξιλάρι 39€/3 τεμ. 
Ύφασμα: Από 100% ραμί. 
Εσωτερικό: Από 100% πούπουλα πάπιας. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Π60×Μ70cm. 
Σε διάφορα χρώματα 902.809.68 

Δημιουργήστε τη 
δική σας γωνιά 
οπουδήποτε 
Το γωνιακό κάθισμα IKEA PS 2014 σας προσφέρει ταυτό-
χρονα τα πλεονεκτήματα ενός καναπέ και μιας πολυθρόνας 
μαζί και σας βοηθά να δημιουργήσετε τη δική σας γωνιά 
οπουδήποτε. Προσθέστε επιπλέον άνεση με το σετ IKEA PS 
2014 από 3 μαξιλάρια σε μπλε, πορτοκαλί και γκρι. 

PE407766

IKEA PS

2014

®



PE407783

IKEA PS 2014 LED φωτιστικό/σκαμπό 59,99€ 
Με ενσωματωμένο φωτισμό LED. Από πλαστικό προπυλενίου και 
ABS. Σχεδιαστής: T Richardson/C Brill/A Williams. Ø34, Υ36cm. 
Σε πορτοκαλί χρώμα 802.653.79

Πάρτε μαζί σας τη 
λάμψη
Δημιουργήστε ένα ζεστό και λαμπερό σπίτι με το φωτιστικό 
LED/σκαμπό, IKEA PS 2014. Ο ενσωματωμένος φωτισμός 
LED που διαθέτει, χρησιμοποιεί 85% λιγότερη ενέργεια 
από έναν συμβατικό λαμπτήρα και έχει διάρκεια ζωής 
μέχρι και 20.000 ώρες. Καλά νέα και για το πορτοφόλι μας 
και για τον πλανήτη! Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες και έτσι μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και να 
το φορτίσετε με ένα καλώδιο USB που περιλαμβάνεται. 
Διαλέξτε ανάμεσα σε λευκό και πορτοκαλί.

IKEA PS
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PE407782PE407785

IKEA PS 2014 λευκά είδη  Από 50% lyocell, 50% 
βαμβάκι. Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. Πολυχρωμία.
Παπλωματοθήκη & μαξιλαροθηκη 24,99€ 
Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη 
Μ50×Π60cm. 502.637.58   
Παπλωματοθήκη & 2 μαξιλαροθήκες 44,99€ 
Παπλωματοθήκη Π240×Μ220cm. Μαξιλαροθήκη 
Μ50×Π60cm. 802.637.47  

Υπέροχα ακόμα και 
τσαλακωμένα
 
Η τάξη είναι υπερτιμημένη! Σοβαρά, γιατί να στρώσουμε 
το κρεβάτι μας, αφού θα το ... ξεστρώσουμε ξαπλώνοντας; 
Ευτυχώς, χάρη στο πλέγμα που σχεδίασε η Margrethe 
Odgaard τα λευκά είδη IKEA PS 2014 δείχνουν υπέροχα 
ακόμα και όταν το κρεβάτι σας δεν είναι στρωμένο. Και 
επειδή είναι κατασκευασμένη από lyocell και βαμβάκι, 
είστε σίγουροι ότι θα εξακολουθήσετε να νιώθετε άνετα, 
ακόμα και αν μείνετε όλη μέρα κάτω από τα σκεπάσματα!

IKEA PS
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IKEA PS

2014

IKEA PS 2014 βοηθητικό τραπέζι με φωτισμό 79,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Tomek Rygalik. 
Μ68×Π38, Υ113cm. Σε λευκό χρώμα 202.636.46   

Ωραία ιδέα
Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας έρθει η έμπνευση. Αλλά 
όταν αυτό συμβεί, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι 
να ... τη χάσετε! Το βοηθητικό τραπέζι ΙKEA PS 2014 σας 
επιτρέπει να “μεταφέρετε” το γραφείο σας εκεί που θέλετε.  
Κατασκευασμένο από κονιορτοποιημένο ατσάλι, είναι 
αρκετά δυνατό για να στηριχθείτε πάνω του και ταυτόχρονα 
αρκετά ελαφρύ για να το μετακινήσετε οπουδήποτε. Και 
ο συνδυασμός του τραπεζιού με το φωτιστικό και τον 
αποθηκευτικό χώρο σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για 
να εργαστείτε άνετα και αποτελεσματικά. Ακόμα δείχνει 
ωραίο και στο υπνοδωμάτιο, δίπλα στο κρεβάτι σας.

IKEA PS
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IKEA PS 2014 χαλί, χαμηλό πέλος 99,99€ Πέλος: 
Από 100% πολυπροπυλένιο. Πίσω όψη: Από συνθετικό 
λάτεξ. Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. Π133×Μ195cm.
Πολυχρωμία 302.647.30 

Οριοθετήστε το 
χώρο με χαλιά
Με τα χαλιά, μπορείτε όχι μόνο να δημιουργήσετε μια 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, αλλά και να οριοθετήσετε 
διαφορετικούς χώρους μέσα σε έναν ενιαίο.
Η Margrethe Odgaard σχεδίασε δύο χαλιά για τη σειρά 
ΙΚEA PS 2014: ένα χειροποίητο από 100% μαλλί και ένα με 
χαμηλό πέλος από πολυπροπυλένιο.

IKEA PS
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IKEA PS

2014

 
IKEA PS 2014 πάγκος 99,99€ Από βαμμένο μασίφ ξύλο 
βελανιδιάς και αλουμίνιο. Σχεδιαστής: Anna Efverlund. 
Π105×Β67, Υ90cm. 702.595.24

Καθίστε! 
Μέσα ή έξω!
Αν θέλετε το πιστεύετε! Αυτός ο πάγκος είναι 
εμπνευσμένος από ένα αρχαίο σκανδιναβικό μέσο 
μεταφοράς! Είναι ιδανικός για το χώρο της εισόδου και 
για στενούς χώρους, αλλά ταιριάζει και σε εξωτερικούς 
χώρους καθώς τα πόδια του είναι σταθερά και μπορούν να 
στηριχτούν σε μαλακές επιφάνειες χωρίς να βουλιάξουν! 
Και καθώς είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
μασίφ ξύλο βελανιδιάς θα κρατήσει για χρόνια και δεν θα 
σκουριάσει.

PE407784
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PE407763

IKEA PS 2014 πόστερ, 14,99€/2 τεμ. Αποτελείται: 1 
πόστερ (59×84cm) & 1 πόστερ (84×119cm). Από χαρτί. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. Γκρι/μπεζ 002.553.84 

Διακοσμήστε με 
πόστερ
Η συλλογή πόστερ της σειράς IKEA PS 2014, αποτελείται 
από 4 πόστερ, με 3 διαφορετικά είδη χαρτιού, που 
δημιουργούν διαφορετικές κάθε φορά συνθέσεις, όταν 
συνδυάζονται μεταξύ τους.
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PE407752

IKEA PS 2014 ντουλάπα 149€ Περιλαμβάνονται: 1 
ράγα ρούχων, 1 σταθερό & 1 ρυθμιζόμενο ράφι. Από 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Matali Crasset. 
W101×D60, H187cm. Σε λευκό χρώμα 302.765.92

«Εγκλωβίστε» τα 
ρούχα σας ... όχι τη 
δημιουργικότητά 
σας!
Με τη σειρά IKEA PS 2014 η έννοια της ντουλάπας 
αποκτά διαφορετικό νόημα. Πλέον, αποτελεί έκφραση 
της προσωπικότητάς σας. Αποφασίστε εσείς τι θα 
φαίνεται και τι θα κρύψετε και δημιουργήστε κάθε φορά 
διαφορετικές συνθέσεις, αλλάζοντας θέση στα 160 μικρά, 
πλαστικά, χρωματιστά τετραγωνάκια. Τα τετραγωνάκια 
που συνοδεύουν τη ντουλάπα μαζί με ένα σακουλάκι 
από νάιλον, για να τα αποθηκεύετε, προσαρμόζονται στο 
σκελετό της ντουλάπας IKEA PS 2014 και σας επιτρέπουν 
να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. Χρησιμοποιήστε τα 
όλα ή κάποια ή κανένα! Εσείς αποφασίζετε. Θα βρείτε και 
οδηγίες για 3 διαφορετικά μοτίβα!.

Πέρα από τη δημιουργική της πλευρά, η ντουλάπα διαθέτει 
αποθηκευτικό χώρο για τα ρούχα σας, μια ράγα και δύο 
ράφια, ένα σταθερό και ένα ρυθμιζόμενο. Είναι αρκετά 
ελαφριά για να τη μετακινήσετε και χάρη στο σκελετό 
της με πλέγμα από κονιορτοποιημένο ατσάλι, διατηρεί το 
αίσθημα του ανοιχτού φωτεινού χώρου.
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IKEA PS

2014

IKEA PS 2014 τραπέζι 179€ Από μασίφ ξύλο πεύκου και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Μ120×Π75, Υ74cm. 202.468.45

Κάθε μέρα μαζί
Καφέ με τους φίλους, μαθήματα με τα παιδιά ή τύλιγμα των 
δώρων - το τραπέζι IKEA PS 2014 αποτελεί τον κατάλληλο 
χώρο για όλη την οικογένεια. Κατασκευασμένο από μασίφ 
ξύλο πεύκου, θα ... μεγαλώσει μαζί σας και μπορείτε να το 
φρεσκάρετε οποιαδήποτε στιγμή με ένα γυαλόχαρτο και 
λίγο λάδι. Περιλαμβάνει από ένα συρτάρι σε κάθε κορυφή, 
για να αποθηκεύετε όλα αυτά τα χαρτιά που διαφορετικά 
θα βρίσκονταν στη μέση και θα ...λαδώνονταν! Ή τα  
μαχαιροπίρουνα. Ή γιατί όχι τις μπογιές και τα μπλοκ 
ζωγραφικής των παιδιών, για αυτές τις αυθόρμητες 
δημιουργικές στιγμές, μαζί με τα παιδιά! 
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IKEA PS

2014

IKEA PS 2014 θερμοκήπιο 29,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και πλαστικό.
Σχεδιαστής: Nicolas Cortolezzis. Π46×Β18, Υ45cm. 
Σε λευκό χρώμα 402.575.93

Στο μπαλκόνι, στο 
τραπέζι, στον τοίχο 
 
Το θερμοκήπιο IKEA PS 2014 μπορεί να κάνει οποιοδήποτε 
χώρο λίγο πιο ...πράσινο! Είναι διαθέσιμο σε πορτοκαλί και 
λευκό και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3 γλαστράκια. Η μια 
πλευρά είναι ανοιχτή και η άλλη κλειστή ώστε να μπορείτε 
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Σε κρύο καιρό, τοποθετείτε 
το άνοιγμα στον τοίχο ενώ όταν έχει ζέστη, τοποθετείτε το 
άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσε-
τε μόνο του ή σε ζευγάρια, βάζοντάς τα «πλάτη με πλάτη» 
ώστε πάλι να μπορείτε αν ελέγξετε τη θερμοκρασία. Και 
μπορείτε και να τα κρεμάσετε στον τοίχο, χρησιμοποιώντας 
την οπή σε σχήμα καρδιάς. 

IKEA PS

2014

®



IKEA PS

2014

IKEA PS 2014 επίτοιχο ρολόι 9,99€ Από πλαστικό και 
αλουμίνιο. Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Ø20cm. Ριγέ/ροζ 102.648.11

Ώρα ... να 
διακοσμήσουμε 
τους τοίχους μας
Τα ρολόγια IKEA PS 2014 δεν είναι μόνο πρακτικά 
κομμάτια που μετρούν το χρόνο. Για παράδειγμα, τα 
ρολόγια τοίχου διαθέτουν μίνιμαλ σχεδιασμό, αλλά με 
μια ποιητική πινελιά! Ο δείκτης της ώρας είναι τυπωμένος 
σε έναν διάφανο δίσκο που γυρίζει, δημιουργώντας 
όμορφες σκιές. Η ιδέα είναι ότι τα ρολόγια μπορούν να 
διακοσμήσουν το σπίτι  μας, όπως ένα ρολόι χειρός μπορεί 
να στολίσει το χέρι μας.
 
Η σειρά IKEA PS 2014 περιλαμβάνει 2 ρολόγια τοίχου και 
ένα επιτραπέζιο.
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Ένα κουτί που δεν 
είναι απλά ένα 
κουτί 
Ένα ευέλικτο, ανθεκτικό, στοιβαζόμενο, αποθηκευτικό 
σύστημα Είναι κατασκευασμένο από μπαμπού, με σκελετό 
από κονιορτοποιημένο ατσάλι και είναι διαθέσιμο σε τρία 
χρώματα -απαλό πράσινο, σκούρο κόκκινο και λευκό και 
μπορείτε να δημιουργήστε αμέτρητους συνδυασμούς!  

 
IKEA PS 2014 σειρά Δημιουργήστε τον δικό σας 
μοναδικό συνδυασμό για να αποθηκεύσετε ή να εκθέσετε 
τα αντικείμενά σας, συνδυάζοντας τα κουτιά και τα 
καπάκια όπως σας αρέσει. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι 
και μπαμπού. Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Κουτί αποθήκευσης 30€/τεμ. Π60×Β30, Υ35cm. 
Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97  Μπαμπού/σκούρο 
κόκκινο 502.683.98  Μπαμπού/λευκό 402.776.09  
Καπάκι 5€/τεμ. Π25×Β30cm. Μπαμπού 702.726.72  
Καπάκι 9€/τεμ. Π35×Β30cm. Μπαμπού 902.726.71  
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Γραφείο στη στιγμή
Το γραφείο IKEA PS 2014 σας προσφέρει μια λειτουργική 
επιφάνεια εργασίας, καταλαμβάνοντας πολύ λίγο χώρο. Και 
όταν χρειάζεται να ... εξαφανίσετε την ακαταστασία, απλά 
κλείστε το καπάκι! Το γραφείο δεν χρειάζεται στερέωση 
στον τοίχο και έτσι μπορείτε να το μετακινήσετε όπου 
εσείς θέλετε. Ακόμα, διαθέτει χώρο στο πάνω ράφι για να 
τοποθετήσετε τα βιβλία σας ή το φορτιστή σας. Υπάρχει 
επίσης και μια οπή για να περάσουν όλα τα καλώδια. 
Διαλέξτε ανάμεσα σε λευκό και πορτοκαλί.

IKEA PS 2014 γραφείο 179€ Από βαμμένο μασίφ 
ξύλο οξιάς και όψη σημύδας. Σχεδιαστής: K Kowalski/M 
Ganszyniec/P Jasiewicz. Π90×Β44, Υ127cm. 
Πορτοκαλί/όψη σημύδας 002.607.00
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IKEA PS

2014

ON THE

MOVEΧαρείτε τον 
εξωτερικό χώρο 
-ακόμα και στην 
πόλη
Έχετε διάθεση για φαγητό έξω? Ή ίσως για λίγη κηπουρι-
κή? Χάρη στον κομψό σχεδιασμό και τον απλό αλλά έξυπνο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του τραπεζιού και του πάγκου 
ΙΚEA PS 2014 μπορείτε να μετατρέψετε τον εξωτερικό σας 
χώρο σε ότι εσείς θέλετε, όποτε το θέλετε. Ο συνδυασμός 
τους από κονιορτοποιημένο ατσάλι και υψηλής πίεσης 
laminate, εξασφαλίζει ότι θα αντέξουν για χρόνια στη 
σκληρή χρήση και θα δείχνουν όμορφα.

IKEA PS 2014 σειρά Από υψηλής πίεσης laminate και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Mathias Hahn. 
Πτυσσόμενο τραπέζι 99,99€ Μ170×Π55, Υ85cm. 
Σε λευκό χρώμα 702.594.87  
Πτυσσόμενος πάγκος 59,99€ Μ130×Π30, Υ45cm. 
Σε λευκό χρώμα 102.594.85

IKEA PS

2014

®



PE407788 PE407787

IKEA PS

2014

®



PE407750 PE407792

IKEA PS

2014

Τετραόροφη 
αποθήκευση
Μετατρέψτε λίγο από το χώρο σας σε κεντρική 
αποθηκευτική μονάδα με το τραπέζι IKEA PS 2014 που 
διαθέτει 4 «δίσκους» αποθήκευσης -με διαφορετικό 
βάθος ο καθένας - που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να αποθηκεύετε αντικείμενα ή και να σερβίρετε. 
Διαλέξτε ανάμεσα στην έκδοση σε λευκό χρώμα, για ένα 
διακριτικό αποτέλεσμα, ή στην πολύχρωμη έκδοση, για να 
«ζωντανέψετε» το χώρο σας!

IKEA PS 2014 τραπέζι με αποθηκευτικό χώρο 
59,99€ Από πλαστικό και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: T Richardson/C Brill/A Williams. 
Πολυχρωμία 702.639.98 
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Τα προϊόντα
της σειράς 
IKEA® PS 2014 
... σε δράση 
Εδώ θα βρείτε κάποια από τα προϊόντα της σειράς 
IKEA PS 2014 σε ... δράση!

NEW_TRAy_TABLE.GIf NEW_CEILING_LAMP.GIf

IKEA PS 2014 τραπέζι με αποθηκευτικό χώρο 59,99€ Από πλα-
στικό και κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: T Richardson/C Brill/A 
Williams. Πολυχρωμία 702.639.98 

IKEA PS 2014 γραφείο 179€ Από βαμμένο μασίφ ξύλο οξιάς και 
όψη σημύδας. Σχεδιαστής: K Kowalski/M Ganszyniec/P Jasiewicz. 
Π90×Β44, Υ127cm. Πορτοκαλί/όψη σημύδας 002.607.00

IKEA PS 2014 φωτιστικό οροφής 49,99€. 
Από πλαστικό πολυπροπυλενίου. Σχεδιαστής: David Wahl. 
Λευκό/πορτοκαλί 302.798.83

NEW_BUREAU.GIf
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IKEA PS 2014 τραπέζι 179€ Από μασίφ ξύλο πεύκου και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Μ120×Π75, Υ74cm. 202.468.45

IKEA PS 2014 γωνιακό ντουλάπι 79,99€ Με φινίρισμα χρώματας.  
Σχεδιαστής: K Kowalski/M Ganszyniec/P Jasiewicz. Π47×Β47, 
Υ110cm. Σε ροζ χρώμα 602.606.98

IKEA PS 2014 σταθμός εργασίας 49,99€ Με έξοδο για καλώδια 
για εύκολη διαχείριση καλωδίων. Σχεδιαστής: David Wahl. Π45×Β33, 
Υ96cm. 202.684.65

IKEA PS

2014
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IKEA PS 2014 ράφι τοίχου με 11 άγκιστρα 49,99€/τεμ.  
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Keiji Ashizawa. Γκρι/σημύδα 902.759.62   

IKEA PS 2014 ντουλάπα 149€ Περιλαμβάνονται: 1 ράγα ρούχων, 
1 σταθερό & 1 ρυθμιζόμενο ράφι. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Matali Crasset. Π101×Β60, Υ187cm. Σε λευκό χρώμα 
302.765.92

IKEA PS 2014 φωτιστικό δαπέδου 59,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: 
Jon Karlsson. Καπέλο Ø33cm. Υ161cm. 
002.600.88
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IKEA®  PS 2014 
Τα προϊόντα της σειράς 

PE412743

IKEA PS 2014 γωνιακό ντουλάπι 79,99€ 
Με φινίρισμα χρώματας.  Σχεδιαστής: 
K Kowalski/M Ganszyniec/P Jasiewicz. 
Π47×Β47, Υ110cm. Λευκό/γκρι 002.606.96

PE412776 

KEA PS 2014 γωνιακό ντουλάπι 79,99€ 
Με φινίρισμα χρώματας.  Σχεδιαστής: 
K Kowalski/M Ganszyniec/P Jasiewicz. 
Π47×Β47, Υ110cm. Σε ροζ χρώμα 602.606.98

PE412744

IKEA PS 2014 γραφείο 179€ 
Από βαμμένο μασίφ ξύλο οξιάς και όψη σημύ-
δας. Σχεδιαστής: K Kowalski/M Ganszyniec/P 
Jasiewicz. Π90×Β44, Υ127cm. Πορτοκαλί/όψη 
σημύδας 002.607.00 

PE412791 

IKEA PS 2014 γραφείο 179€ Από βαμμένο 
μασίφ ξύλο οξιάς και όψη σημύδας. Σχεδια-
στής: K Kowalski/M Ganszyniec/P Jasiewicz. 
Π90×Β44, Υ127cm. Λευκό/όψη σημύδας 
802.607.01

PE412781 

IKEA PS 2014 τραπέζι με αποθηκευτικό 
χώρο 59,99€ Από πλαστικό και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: T 
Richardson/C Brill/A Williams. Πολυχρωμία 
702.639.98 

PE412760 

IIKEA PS 2014 τραπέζι με αποθηκευτικό 
χώρο 59,99€ Από πλαστικό και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: T 
Richardson/C Brill/A Williams. Σε λευκό 
χρώμα 402.658.71

PE412734 

IKEA PS 2014 βοηθητικό τραπέζι με 
φωτισμό 79,99 € Από κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Σχεδιαστής: Tomek Rygalik. 
Μ68×Π38, Υ113cm. Σε λευκό χρώμα 
202.636.46  

PE412761 

IKEA PS 2014 ρολόι 7,99€ 
Από πλαστικό και αλουμίνιο. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Π10×Β4,5, Υ12cm. Ριγέ/λιλά 402.673.37

PE412749 

IKEA PS 2014 ρολόι τοίχου 9,99€ 
Από πλαστικό και αλουμίνιο. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Ø20cm. Ριγέ/ροζ 102.648.11.

PE412768 

IKEA PS 2014 ρολόι τοίχου 9,99€ 
Από πλαστικό και αλουμίνιο. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Ø20cm. Πουά/γκρι 502.648.09

IKEA PS

2014

®
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IKEA PS 2014 καλόγηρος 39,99€ 
Από βαμμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Υ150cm. 
Σε πράσινο χρώμα 002.580.85

PE412775 

IKEA PS 2014 καλόγηρος 39,99€ 
Από βαμμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Υ150cm. 
Σε λευκό/σημύδα 602.580.87

PE412774 

IKEA PS 2014 ράφι τοίχου με 11 
άγκιστρα 49,99€/τεμ.  
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Keiji 
Ashizawa. Σημύδα 602.559.89 

PE412790 

IKEA PS 2014 ράφι τοίχου με 11 
άγκιστρα 49,99€/τεμ.  
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: Keiji 
Ashizawa. Γκρι/σημύδα 902.759.62 

PE412687

IKEA PS 2014 κάλυμμα μαξιλαριού 
14,99€ Ύφασμα: Από 100% ραμί. 
Εσωτερικό: Από 100% πολυεστέρα. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Μ50×Π50cm. Πορτοκαλί/τιρκουάζ 202.638.73

PE412692

IKEA PS 2014 κάλυμμα μαξιλαριού 
14,99€ Ύφασμα: Από 100% ραμί. 
Εσωτερικό: Από 100% πολυεστέρα. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Μ50×Π50cm. Ροζ/κίτρινο 802.638.70

PE412769 

IKEA PS 2014 γωνιακό κάθισμα 220€ 
Κάλυμμα: Από 53% λινό και 47% βισκόζη/ρεγιόν. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Π90/90, Υ130cm. Risane φυσικό 802.658.45  
IKEA PS 2014 μαξιλάρι 39€/3 τεμ. Ύφασμα: Από 100% ραμί. Εσωτερικό: Από 100% 
πούπουλα πάπιας. Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. Π60×Μ70cm. Σε διάφορα χρώματα 902.809.68 

PE412755 

IKEA PS 2014 δίσκος με λαβή 12,99€ 
Από ανοξείδωτο ατσάλι και λάστιχο. 
Σχεδιαστής: Matali Crasset. 
Ø40cm. Σε πορτοκαλί χρώμα 302.422.86

PE412752 

IKEA PS 2014 σταθμός εργασίας 49,99€ 
Με έξοδο για καλώδια για εύκολη διαχείριση. 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: 
David Wahl. Π45×Β33, Υ96cm. 202.684.65

IKEA PS
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IKEA PS 2014 φωτιστικό δαπέδου 
59,99€ Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Jon Karlsson. Καπέλο Ø33cm. 
Υ161cm. 002.600.88

PE412688 

IKEA PS 2014 φωτιστικό οροφής 
49,99€/τεμ. 
Από πλαστικό πολυπροπυλενίου. 
Σχεδιαστής: David Wahl. 
Λευκό/πορτοκαλί 302.798.83

PE412767 

IKEA PS 2014 διακόσμηση 14,99€ Από 
γυαλί και ανοξείδωτο κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Σχεδιαστής: Mathias Hahn. 
Πολυχρωμία 502.362.13

PE412689 

IKEA PS 2014 φωτιστικό οροφής 
49,99€/τεμ. 
Από πλαστικό πολυπροπυλενίου. 
Σχεδιαστής: David Wahl. 
Λευκό/τιρκουάζ 402.511.19

PE412756 

IKEA PS 2014 ανθοστήλη 14,99€ Από 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: David 
Wahl. Μ70×Π23, Υ53cm. Σε λευκό χρώμα 
302.575.98

PE412746 

IKEA PS 2014 θερμοκήπιο 29,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και πλαστικό.
Σχεδιαστής: Nicolas Cortolezzis. Π46×Β18, 
Υ45cm. Σε λευκό χρώμα 402.575.93

PE412788 

IKEA PS 2014 ανθοστήλη 29,99€ Από 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιαστής: David 
Wahl. Υ3m. Σε λευκό χρώμα 902.575.95

PE412795 

IKEA PS 2014 θερμοκήπιο 29,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και πλαστικό.
Σχεδιαστής: Nicolas Cortolezzis. Π46×Β18, 
Υ45cm. Σε πορτοκαλί χρώμα 702.812.90

PE412758 

IKEA PS 2014 ντουλάπα 149€ 
Περιλαμβάνονται: 1 ράγα ρούχων, 1 σταθερό 
& 1 ρυθμιζόμενο ράφι. Από κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Σχεδιαστής: Matali Crasset. W101×D60, 
H187cm. Σε λευκό χρώμα 302.765.92

PE412742 

IKEA PS 2014 ντουλάπα 149€ 
Περιλαμβάνονται: 1 ράγα ρούχων, 1 σταθερό 
& 1 ρυθμιζόμενο ράφι. Από κονιορτοποιημένο 
ατσάλι. Σχεδιαστής: Matali Crasset. W101×D60, 
H187cm. Σε ασημένιο χρώμα 002.603.09
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IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. Μπαμπού 
702.726.72  
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. Μπαμπού 
902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97

PE412783 

IKEA PS 2014 Κουτί αποθήκευσης 30€ 
Δημιουργήστε τον δικό σας μοναδικό συνδυ-
ασμό για να αποθηκεύσετε ή να εκθέσετε τα 
αντικείμενά σας, συνδυάζοντας τα κουτιά και 
τα καπάκια όπως σας αρέσει. Από κονιορτο-
ποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Π60×Β30, 
Υ35cm. Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97  

PE412792 

IΚΕΑ PS 2014 κουτί αποθήκευσης 30€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97

PE412784 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. Μπαμπού 
702.726.72   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97

PE412793 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. 
Μπαμπού 902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30, Υ35cm. 
Μπαμπού/απαλό πράσινο 702.683.97

PE412771 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. 
Μπαμπού 702.726.72  
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. 
Μπαμπού 902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/σκούρο κόκκινο 502.683.98

PE412769 

IKEA PS 2014 Κουτί αποθήκευσης 30€ 
Δημιουργήστε τον δικό σας μοναδικό συνδυ-
ασμό για να αποθηκεύσετε ή να εκθέσετε τα 
αντικείμενά σας, συνδυάζοντας τα κουτιά και 
τα καπάκια όπως σας αρέσει. Από κονιορτο-
ποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Π60×Β30, 
Υ35cm. Μπαμπού/σκούρο κόκκινο 502.683.98

PE412772 

IΚΕΑ PS 2014 κουτί αποθήκευσης 30€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/σκούρο κόκκινο 502.683.98

PE412770 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. Μπαμπού 
702.726.72   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/σκούρο κόκκινο 502.683.98

PE412773 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. 
Μπαμπού 902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30, Υ35cm.  
Μπαμπού/σκούρο κόκκινο 502.683.98
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IKEA PS 2014 άγκιστρα 8€/4 τεμ. Από 
βαμμένο μασίφ ξύλο σημύδας. Σχεδιαστής: 
Tomás Alonso. Ø7.5cm. Σε διάφορα χρώματα 
602.755.29  
ΙKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412786 

IKEA PS 2014 μαγνητικός πίνακας 5€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Μ25×Π35cm. Σε γκρι χρώμα 802.618.90   
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412751 

IKEA PS 2014 άγκιστρα 5€/4 τεμ. Από 
βαμμένο μασίφ ξύλο σημύδας. Σχεδιαστής: 
Tomás Alonso. Ø2.5cm. Σε διάφορα χρώματα 
202.618.88  
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412794 

ΙΚΕΑ PS 2014 καπάκι 5€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Π25×Β30cm. Μπαμπού 702.726.72 

PE412789 

IKEA PS 2014 καπάκι 9€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Π35×Β30cm. 902.726.71

PE412764 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. 
Μπαμπού 702.726.72  
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. 
Μπαμπού 902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ 
Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/λευκό 402.776.09

PE412765 

IΚΕΑ PS 2014 κουτί αποθήκευσης 30€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Π60×Β30,Υ35cm. 
Μπαμπού/λευκό 402.776.09

PE412766 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 9€ Π35×Β30cm. 
Μπαμπού 902.726.71   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30, Υ35cm. 
Μπαμπού/λευκό 402.776.09 

PE412762 

IKEA PS 2014 Κουτί αποθήκευσης 30€ 
Δημιουργήστε τον δικό σας μοναδικό συνδυ-
ασμό για να αποθηκεύσετε ή να εκθέσετε τα 
αντικείμενά σας, συνδυάζοντας τα κουτιά και 
τα καπάκια όπως σας αρέσει. Από κονιορτο-
ποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Π60×Β30, 
Υ35cm. Μπαμπού/λευκό 402.776.09

PE412763 

IKEA PS 2014 σειρά 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και μπαμπού. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
Καπάκι 5€ Π25×Β30cm. Μπαμπού 
702.726.72   
Κουτί αποθήκευσης 30€ Π60×Β30,Υ35cm.
Μπαμπού/λευκό 402.776.09
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PE413455 

IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 9,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ118cm. 
802.618.85

PE412759 

IKEA PS 2014 δοχείο 5€ Από πλαστικό 
και φινίρισμα με χρώμα. Σχεδιαστής: Tomás 
Alonso. Μ16×Π20cm. 402.618.92  
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412745 

IKEA PS 2014 καθρέφτης 10€ Απο 
γυαλί καθρέφτη και μασίφ ξύλο σημύδας με 
ουδέτερη λάκα. Σχεδιαστής: Tomás Alonso. 
002.688.38  
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412753 

IKEA PS 2014 δίσκος 8€. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Ø35cm. 
202.688.37  
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412817 

IKEA PS 2014 πόστερ, 14,99€/2 τεμ. 
Αποτελείται: 1 πόστερ (59×84cm) & 1 πόστερ 
(84×119cm). Από χαρτί. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Κίτρινο/μπλε 802.553.23

PE412818 

IKEA PS 2014 πόστερ, 14,99€/2 τεμ. 
Αποτελείται: 1 πόστερ (59×84cm) & 1 πόστερ 
(84×119cm). Από χαρτί. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Κίτρινο/μπλε 802.553.23

PE412739 

IKEA PS 2014 πόστερ, 14,99€/2 τεμ. 
Αποτελείται: 1 πόστερ (59×84cm) & 1 πόστερ 
(84×119cm). Από χαρτί. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Γκρι/μπεζ 002.553.84

PE413454 

IKEA PS 2014 ράφι 9€ ΦΙνίρισμα με χρώμα. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. L35×W23cm. Σε 
σκούρο κόκκινο 402.688.36  
IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE413453

IKEA PS 2014 ράγα τοίχου 4,99€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 
Σχεδιαστής: Tomás Alonso. Μ55cm. 
202.775.11

PE412738 

IKEA PS 2014 πόστερ, 14,99€/2 τεμ. 
Αποτελείται: 1 πόστερ (59×84cm) & 1 πόστερ 
(84×119cm). Από χαρτί. 
Σχεδιαστής: S Scholten/C Baijings. 
Γκρι/μπεζ 002.553.84
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PE412686 

IKEA PS 2014 ύφασμα 7,5€/m Από 100% 
βαμβάκι. Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Π150cm. Μπεζ/πολυχρωμία 102.619.59

PE412777 

IKEA PS 2014 πλαστικοποιημένο 
ύφασμα  7,50€/m Μπορεί να κοπεί στο 
επιθυμητό μάκρος χωρίς στρίφωμα. Από 
100% βαμβάκι και ακρυλικό πλαστικό. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. Π145cm. 
Τιρκουάζ/λευκό 602.694.44 

PE412747 

IKEA PS 2014 επιτραπέζιος καθρέφτης 
19,99€ Απο γυαλί καθρέφτη, λακαρισμένη 
σημύδα και ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Ebba Strandmark. 
Λευκό/σημύδα 102.559.82

PE412691 

IKEA PS 2014 παπλωματοθήκη & 
μαξιλαροθηκη 24,99€ Παπλωματοθήκη 
Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Πολυχρωμία  502.637.58  

PE412782 

IKEA PS 2014 χαλί, χαμηλή πλέξη 
149€ μοναδικό καθώς είναι χειροποίητο 
από έμπειρους τεχνίτες. Επιφάνεια: 
Από 100% μαλλί. Στημόνι: Από 100% 
βαμβάκι. Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Π128×Μ180cm. Πολυχρωμια 702.647.28

PE412787 

ΙKEA PS 2014 παπλωματοθήκη & 2 
μαξιλαροθήκες 44,99€ Παπλωματοθήκη 
Π240×Μ220cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard.   
Πολυχρωμία 802.637.47

PE412757 

IKEA PS 2014 χαλί, χαμηλό πέλος 99,99€ 
Πέλος: Από 100% πολυπροπυλένιο. 
Πίσω όψη: Από συνθετικό λάτεξ. 
Σχεδιαστής: Margrethe Odgaard. 
Π133×Μ195cm. Πολυχρωμία 302.647.30 

PE412754 

IKEA PS 2014 καθρέφτης 29,99€ 
Μπορείτε να τον κρεμάσετε οριζόντια ή 
κάθετα. Από βαμμένο γυαλί. Σχεδιαστής: 
Margrethe Odgaard. Π60×Υ90cm. 202.820.13

PE413452 

IKEA PS 2014 LED φωτιστικό/σκαμπό 
59,99€ 
Με ενσωματωμένο φωτισμό LED. Από πλα-
στικό προπυλενίου και ABS. Σχεδιαστής: T 
Richardson/C Brill/A Williams. Ø34, Υ36cm. 
Σε λευκό χρώμα 002.633.41

PE413451

IKEA PS 2014 LED φωτιστικό/σκαμπό 
59,99€ 
Με ενσωματωμένο φωτισμό LED. Από πλα-
στικό προπυλενίου και ABS. Σχεδιαστής: T 
Richardson/C Brill/A Williams. Ø34, Υ36cm. 
Σε πορτοκαλί χρώμα 802.653.79
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PE412690 

IKEA PS 2014 δοκός ισορροπίας  49,99€ 
Από μασίφ  ξύλο σημύδας με ουδέτερη λάκα. 
Σχεδιαστής: Henrik Preutz. 402.629.57

PE412779 

IKEA PS 2014 πτυσσόμενο τραπέζι 
99,99€ Από υψηλής πίεσης laminate και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Mathias Hahn. Μ170×Π55, 
Υ85cm. 
Σε λευκό χρώμα 702.594.87

PE412748 

IKEA PS 2014 πτυσσόμενος πάγκος 
59,99€ Από υψηλής πίεσης laminate και 
κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδιαστής: Mathias Hahn.
Μ130×Π30, Υ45cm. 
Σε λευκό χρώμα 102.594.85

PE412750 

IKEA PS 2014 τραπέζι 179€ Από μασίφ 
ξύλο πεύκου και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Μ120×Π75, Υ74cm. 202.468.45

PE412780 

IKEA PS 2014 πάγκος 99,99€ Από βαμ-
μένο μασίφ ξύλο βελανιδιάς και αλουμίνιο. 
Σχεδιαστής: Anna Efverlund. Π105×Β67, 
Υ90cm. 702.595.24
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