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هل تحلمين بقيلولة تحت شمس الشتاء الدافئة؟ أم بتناول عصير منعش مع صديقاتك؟ أم تهفو نفسك إىل 
لحظة خلوة مع الذات تحت الظل؟ حلمك ينتظرك في المنزل ووفقاً للمساحة التي تملكينها. فمع خيالك الواسع 

وتشكيلتنا المتنوعة، أصبح حلمك حقيقة، سواء كان تناول الطعام في الهواء الطلق أو االسترخاء أو الطهي أو 
التخزين أو غسيل المالبس أو حتى انشاء حديقة منزلية. لنرى معاً تشكيلة منتجاتنا لألماكن الخارجية وما يمكن 

أن تقدمه لك.

استمتعي باألماكن 
الخارجية
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الطهي في الهواء الطلق له مذاق خاص، واالستمتاع بالجلسة مع اآلخرين يجعلها ذكرى ال 
تُنسى. وكأن طعامنا يصبح ألذ وأشهى عندما يُقّدم في جلسة خارجية. ربما يعود السبب 
إىل قربنا من الطبيعة – وهذا ليس عىل سبيل التأكيد. غير أننا متأكدين من أن لدينا كل 

ما تحتاجينه من طاوالت وكراسي تناول الطعام إىل أدوات الشواء وإنشاء الحدائق المنزلية 
لتستمتعي بالطهي وتناول الطعام في األماكن الخارجية. ستجدين كل هذا وأكثر تحت سقف 

واحد سواء ستضعينه تحت سقف منزلك أو في الخارج.  

مائدتك في الهواء الطلق



89

من السهل أن تستمتعي بوقتك في األماكن الخارجية دون مزاولة أي عمل. وسواء كنت 
تجلسين في الشرفة أو على الشاطئ أو في الحديقة، تستطيعين جعل األماكن الخارجية 

تعبر عنك وعن ذوقك. فبداية من األرائك العصرية واألراجيح وكراسي االسترخاء للتشمس 
وانتهاءاً بمظالت الحديقة واألضواء والمنسوجات وكل شيء بينهما، فلدينا ما تحتاجين إليه 

وبعدة أساليب إلنشاء واحتك الخارجية التي ستمضين فيها الكثير من الوقت.

بساطة وعفوية



كيف تؤثثي مساحتك الخارجية

١١ ١٠

يمكنك تأثيث مساحتك الخارجية في وقت وجيز وتمضية أمتع األوقات  بها. ابدئي باستكشاف 
اإلمكانيات المختلفة باالستفادة من هذه النصائح العامة. تحتوي الصفحة التالية عىل معلومات 

مختصة بالمساحات الصغيرة والكبيرة. وتذكّري أن األثاث والقطع التي نتحدث عنها هي تلك 
المصممة لالستخدام الخارجي - وكلها موجودة في دليل الشراء هذا. أرسمي مخطط أرضي 

يحتوي عىل القياسات الخاصة بك لكي تستخدميه كأداة تساعدك في اختيار ما يناسبك.
ثم اتبعي توجيهاتنا:

وّفري الوقت والمساحة
إذا كنت تستخدمين مساحتك الخارجية في 

مواسم ومناسبات نادرة أو إذا كنت تريدين مساحة 
خارجية جميلة ال تتطلب الكثير من الوقت والجهد: 

اختاري قطًعا خفيفة الوزن أو قابلة للتكديس أو 
قابلة للطي يسهل أخذها داخل منزلك. وإذا لم يكن 

بمقدورك تخزينها داخل المنزل أحميها بأغطية 
عازلة للماء.

السجاد واألرضيات
السجاد وألواح األرضيات تضفي مظهراً جديداً إىل المكان. كما تساعد 

في جعل األرضية أكثر راحة وأسهل في التنظيف.

اإلضاءة
تشجّع اإلضاءة عىل تمضية الوقت بالخارج خاصة في الليالي 

والمواسم المظلمة، حيث أنها تضفي أجواءاً لطيفة إىل المكان 
ليبدو رائعاً حتى عندما تنظرين إليه من الداخل. 

النباتات والزهور
النباتات والزهور تقرّبك إىل الطبيعة. وإذا لم يكن 

الطقس مناسباً للنباتات أو ال يتسع وقتك لالهتمام 
بها فإن النباتات الصناعية لها نفس التأثير.

الظل والحماية
إذا كنت بحاجة إىل ظل/ حماية من األشعة فوق البنفسجية أو إذا 

كنت تتطلعين لبعض الخصوصية: ابحثي عن المظالت أو الستائر أو 
الشباك أو حواجز الخصوصية بما يناسب احتياجاتك.

الوسائد
الوسائد تعّبر عن شخصيتك. شكىّل ونّسقي 

واختاري بين األلوان واألحجام والنقوش الموجودة 
بحث تنسجم مع األرائك والكراسي. الوسائد تضفي 

لمسة رائعة، كما توفر دعماً مريحاً للجلسة. وخالل 
األوقات التي ال تستخدمين فيها الوسائد ضعيها 

داخل أكياس أو صندوق تخزين لحمايتها.

اتبعي نفس النمط
استخدمي في الخارج نفس النمط الذي 

اتبعتيه في الداخل. فهذا يعزز الترابط  
البصري والعاطفي.

اختيار المواد
يعتمد اختيار المواد عىل تفضيلك ورغباتك 

واحتياجاتك. فإذا كنت تحبين الخشب، 
تذّكري أنه يحتاج إىل بعض الصيانة بين حين 

وآخر. البالستيك والفوالذ واأللمنيوم هي 
خيارات أخرى ال تحتاج إىل الكثير من العناية.

إذا كانت مساحتك معرّضة كثيراً إىل أشعة 
الشمس أو الرطوبة، أحمي أثاثك قدر 

اإلمكان. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل 
األخشاب، ولكنه ينطبق أيًضا عىل الفوالذ 
والبالستيك واأللمنيوم رغم أن هذه المواد 

تقاوم الشمس والرطوبة بشكل أفضل. 
وبغض النظر عن المواد، فإن حماية األثاث 

تجعله يدوم لفترة أطول.
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كيف تؤثثي مساحة كبيرةكيف تؤثثي مساحة صغيرة

المساحة الخارجية الكبيرة تتيح الكثير من االمكانيات والخيارات. وللمساعدة، حاولي تضييق خياراتك، فكّري في مكانك الداخلي المفضل. ما الذي يجعله مريح وعملي؟ كرري ذلك قدر ما 
تستطيعين في مساحتك الخارجية!

مهما كانت مساحتك الخارجية صغيرة إال أنها تكفي لالستمتاع بمنظر السحب وهي تجوب السماء. النصيحة األكثر أهمية عند تأثيث مساحة صغيرة هي أن تسألي نفسك، ما األشياء 
التي تحبين فعلها؟ فكّري في أشياء مثل القيلولة، قراءة كتاب، ممارسة الرياضة، تناول الطعام ، االسترخاء وغيرها.

لكي تجعلي مساحتك الخارجية الواسعة مكاناً مريحاً  ومشّوقاً للجلوس، 
تماماً مثل أكثر األماكن الداخلية المحببة لقلبك، اليك بعض المقترحات:

أي من هذه األشياء يمكنك فعلها - وتحبين فعلها -
في مساحتك الصغيرة؟

جميع ما سبق!

إذا كان باستطاعتك الحلم، فبإمكانك تحقيق ذلك الحلم. أعطي األولوية لما تفعلينه 
)أو تريدين فعله( أكثر من غيره من أشياء. عندما تخصصين مساحة لممارسة 

نشاطك المفضل يعني أنه من األرجح أن تستخدمين فعلًيا مساحتك الخارجية كجزء 
من منزلك.

 ضعي القطعة الرئيسية. 1
حّددي و اختاري موضع قطعة األثاث األكبر أوالً - مثل وحدة الكنب أو طاولة الطعام. بهذه 

الطريقة سوف تعرفين أنها مناسبة للمكان. ثم اجعليها كنقطة محورية وأضيفي حولها بقية 
 القطع.

 خّصصي مناطق لكل نشاط. 2
أنشئي مناطق لالسترخاء وتناول الطعام والطهي واللعب وغيرها ثم رتّبي قطع األثاث 

حسب كل منطقة. للفصل بين المناطق وتعزيز خصوصية كل منها، استخدمي السجاد 
 وألواح األرضيات واإلضاءة وحواجز الخصوصية والمظالت.

 اجعلي الجميع يشعرون وكأنهم في منزلهم. 3
أعطي خيارات لعائلتك وضيوفك. وّفري لهم مثالً مقاعد ووسائد وأماكن يضعون عليها 

 أشيائهم الخاصة. وتذّكري أن لدى األطفال احتياجاتهم الخاصة أيًضا.

 أبقي األشياء قريبة من متناولك. 4
وّفري عىل نفسك مشقة الركض إىل الداخل لجلب األشياء. يمكن لوحدات األرفف 

ومقاعد التخزين والخزانات والصناديق والخطافات أن تريحك من هذا العناء، فهي مالئمة 
لتخزين أواني الطعام والوسائد ولعب األطفال وغيرها.

 استمتعي بخلوة مع الذات أو مع صديقاتك المقّربات. 1
مفتاح االستمتاع هو المقعد المريح المفضل لك - سواء 

كان كرسي بذراعين، أريكة صغيرة، كرسي تمدد أو أرجوحة. 
وبعد تحديد المفتاح، أضيفي خيارات للضيوف مثل الكراسي 

القابلة للطي، والمقاعد القابلة للتكديس والبوفات. بدمج قسم 
مقعد واحد مع مقعد منفصل، ستحصلين عىل أريكة طويلة 
يمكن استخدامها في مناسبة أخرى كمقعديّن منفصلّين لك 

 ولصديقتك المقرّبة.

 تذّوقي الوجبة واالستمتاع بالجلسة. 2
ابدئي بطاولة لشخصين. وإذا لم يكن لديك مساحة كافية، 

يمكنك شراء قطع مستقلة. استخدمي مقعد/طاولة جانبية أو 
حتى مقعد تخزين وسيفي بالغرض إذا كنت فقط تريدين مكاناً 

 لتناول وجبة خفيفة أو عصير منعش. 

 خّصصي مساحة لهواياتك ومهامك الضرورية. 3
حامالت النباتات، التعريشات أو آنية النباتات المعلّقة تساعد 

كثيراً في إنشاء حديقة منزلية. لممارسة اليوغا أو التمارين 
الرياضية أو المهام الضرورية )مثل غسيل المالبس(، خّصصي 

مساحة لبعض القطع التي يمكنك تحريكها أو نقلها داخل 
المنزل. فمنشر المالبس القابل للطي مثالً يمكن وضعه جانباً 

بكل سهولة، مما يتيح لك االستمتاع بالجلسة الخارجية عند 
 االنتهاء من مهامك الروتينية.

 خّزني أشيائك الضرورية. 4
إذا كان بإمكانك استخدام مقعد تخزين، فسوف تحصلين عىل 
مقعد وطاولة جانبية في نفس الوقت. الصناديق، الخطافات، 

وحدات األرفف والخزانات تساعدك في تخزين بعض األشياء في 
الخارج مثل مشابك الغسيل والعاّلقات.

كيف تؤثثي مساحتك الخارجية كيف تؤثثي مساحتك الخارجية
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ابتكري وصفتك الخاصة
استمتعي بقهوتك عىل الشرفة، أو لما ال تتناوىل غداء عطلة األسبوع في فناء منزلك. مع حلولنا لألماكن 

الخارجية، سيكون لديك دائًما طاولة مفتوحة ومساحة خالبة بإطاللة رائعة تجمع الكل من حولك. لدينا طاوالت 
وكراسي ومقاعد طويلة ومقاعد صغيرة تلبي احتياجاتك وأحالمك مهما بلغت لمساحتك الخارجية. يمكنك 

الحصول عىل الشكل الذي تريدينه واختيار مستوى الصيانة التي يتطلبها المنتج وتكون مناسبة لك أيًضا حيث 
أن لدينا الكثير من األنماط واأللوان والمواد. بغض النظر عما تختارينه، فإن وجباتك في الهواء الطلق ستشمل 

بالتأكيد بعض بعض اللمسات الخضراء!

تناول الطعام 
في الهواء الطلق
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SJÄLLAND تتمتع  بلمسة 
شخصية وال تحتاج سوى صيانة 

قليلة مع اختيارات بين األلومنيوم 
أو اليوكالبتوس أو الزجاج. 

. وتتوفر بحجمين لتناسب 
المساحات الكبيرة والصغيرة. 

VÄDDÖ حل مثالي للمساحات 
الصغيرة مع قطع قابلة للتكديس 

أو الطي. قوية وال تحتاج إىل 
صيانة ألنها من الفوالذ المطلي 

والبالستيك المجزّأ ليبدو مثل 
الخشب. 

TÄRNÖ قابلة للطي، ومتينة 
وجميلة بمزيج خشب األكاسيا 

الصلب الطبيعي والفوالذ 
المطلي. يأتي الخشب بطالء 
رمادي-بني ليعزز من جماله 

ويمنحه حماية إضافية.

FALHOLMEN مجموعة قوية 
ومصنوعة من خشب األكاسيا 
المتين والذي يأتي من مصادر 
مستدامة باللون بني – رمادي 

ليعزز من جمالها ويمنحها حماية 
إضافية. الكراسي قابلة للتكديس 

لتوفير المساحة. 

LÄCKÖ مجموعة مستوحاة من 
أثاث الحديد المطاوع التقليدي 

للحدائق وهي مصنوعة من 
الفوالذ المطلي أو الخيزران 
البالستيكي. جميع القطع ال 

تتطلب صيانة ويسهل االعتناء 
بها.

ASKHOLMEN مصنوعة من 
خشب األكاسيا الصلب المتين 

من مصادر مستدامة. يأتي 
الخشب بطالء بني فاتح ليعزز من 

جمالها ويمنحها حماية إضافية. 
كما تتميز بأجزائها القابلة للطي 

لتناسب الشرفات الصغيرة. 

SALTHOLMEN مجموعة 
مفضلة قابلة للطي للشرفات 

الصغيرة والمزدحمة. مصنوعة 
من الفوالذ المتين المطلي وتأتي 

مجمعة مسبًقا لتستمتعي بها 
عىل الفور.

هل أنت مستعدة لُتبحري في عالم األثاث الخارجي، ولكنك تجهلين أين مرفأ البداية؟ جمعنا لك هنا بعض عائالت المنتجات 
المفضلة لدينا لتتعرّفي عىل أشكالها وفوائدها. ومن ثم تتعرّفي عىل وظائفها وأحجامها وخاماتها وألوانها وأسعارها في 

الصفحات التالية لتتمكني من اختيار التشكيلة المناسبة لك. 

ÄPPLARÖ مصنوعة من خشب األكاسيا المتين من مصادر 
مستدامة مع اختيارات لجميع المساحات كالكراسي القابلة للطي 

للشرفات الصغيرة والطاوالت القابلة للتمديد للحدائق الكبيرة. ونحن 
نفضل هذه المجموعة بين تشكيلتنا لألماكن الخارجية فهي األكبر 

والتي تلبي كل االحتياجات من تناول الطعام والطهي لالسترخاء 
والتخزين. تتوفر لدينا مقاعد وكراسي قابلة للطي وكراسي بذراعين 

وكراسي للتمدد وأرائك استرخاء ومقاعد طويلة وكراسي مرتفعة 
ووحدات كنب. تأتي الطاوالت بأحجام ووظائف مختلفة مثل 

الطاوالت بأرجل تطوى والطاوالت بأجنحة تطوى والطاوالت المربعة 
والطاوالت المرتفعة  إىل جانب تلك المصممة لحوائط الشرفات. 

ويوجد أيضاً عربة ومقعد تخزين ولوحة حائط، لكي تتمكني من إعداد 

الطعام وتقديمه مع الحفاظ عىل كل شيء مرتًبا ومنظًما. إذا وجدت 
صعوبة في االختيار بين ما نوفره من خيارات عديدة، فإننا نعتقد 

أن ÄPPLARÖ هي بداية جيدة جًدا - خاصة وأنك تستطيعين دائًما 
إضافة المزيد من القطع إذا تغيرت احتياجاتك وأحالمك.

تعّرفي عىل قطعنا المفضلة 

تناول الطعام في الهواء الطلق تناول الطعام في الهواء الطلق
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طقم طاولة طعام مع مقعدين

TÄRNÖ 199  ريال
طاولة 55×54 سم، قابلة للطي. الكرسي قابل للطي. أسود/رمادي-

بني، أكاسيا صلب و فوالذ مطلي. )698.984.15(

ÄPPLARÖ 745 ريال
طاولة بأرجل تطوى، 133/77/20×62 سم. الكرسي قابل للطي. بني، 

أكاسيا صلب. )090.539.23(

SJÄLLAND 1165 ريال
حامل سفلي لطاولة 71×71×73 سم، سطح طاولة 68×68 سم. 

كرسي بمساند ذراعين، قابل للتكديس. أكاليبتوس صلب و 
ألومنيوم مطلي. )592.649.04(

HÄRÖ/FEJAN 247 ريال
طاولة 55×60 سم، قابلة للطي. الكرسي قابل للطي. 

أبيض، فوالذ مطلي و بالستيك. )891.197.17(

SJÄLLAND 1095 ريال
 68x68 71 سم. سطح طاولةx71x73 حامل سفلي لطاولة

سم. كرسي بمساند ذراعين، قابل للتكديس. ألومنيوم 
مطلي. )592.649.42(

ASKHOLMEN 413 ريال 
طاولة حائطية، قابلة للطي. 70×44 سم. الكرسي قابل للطي. بني-

فاتح، أكاسيا صلب. )191.779.18(

ÄPPLARÖ 783 ريال
طاولة حائطية بأرجل تطوى، قابلة للطي. 80×56 سم. الكرسي قابل 

للطي. لوحة حائطية 80×158 سم. رف للوحة حائطية 68×27 سم. 
بني، أكاسيا صلب. )890.883.20(

 493 LÄCKÖ
طاولة قطر 70 سم. الكرسي قابل للتكديس. رمادي، 

فوالذ مطلي. )498.984.35(

SALTHOLMEN 445 ريال
طاولة قطر 65 سم، قابلة للطي. الكرسي قابل للطي. 

بيج، فوالذ مطلي. )191.838.15( 

أثاث سهل العناية. اقرئي المزيد عن الصيانة عىل صفحة. 116

TUNHOLMEN 919 ريال
طاولة 58×69 سم. الكرسي قابل للتكديس. رمادي،
ألومنيوم مطلي. )390.484.21( تم اختبار الطاولة 

والكرسي لالستخدام التجاري في األماكن الخارجية، 
وتتطابق مع متطلبات السالمة والمتانة واالستقرار 

.EN581 :المنصوص عليها في المعايير التالية

TOSTERÖ غطاء لطقم أثاث 100×70 سم، ارتفاع 90 سم. مالئم 
لطقم طاولة مع كرسيين.

103 ريال502.852.65أسود

لحماية طقم األثاث من األوساخ والشمس 
والمطر والغبار وحبوب اللقاح عندما ال تكون 

قيد االستعمال، نوصيك باستخدام غطاء 
TOSTERÖ المقاوم للماء.
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SJÄLLAND 2545 ريال 
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 86×72 سم، 

2/عبوة. كرسي تمدد قابل للطي. أكاليبتوس صلب و ألومنيوم 
مطلي. )792.654.84(

SJÄLLAND 1870 ريال
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 

86×72 سم، 2/عبوة، مقعد طويل 136 سم، كرسي 
بذراعين، قابل للتكديس. ألومنيوم مطلي. )992.523.72(

SJÄLLAND 1930 ريال
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 86×72 سم، 

2/عبوة، مقعد طويل 136 سم، كرسي بذراعين، قابل للتكديس. 
أكاليبتوس صلب و ألومنيوم مطلي. )992.651.57(

SJÄLLAND 2225 ريال 
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 86×72 سم، 
2/عبوة، كرسي بذراعين، قابل للتكديس. أكاليبتوس صلب 

و ألومنيوم مطلي. )192.523.71(

SJÄLLAND 2095 ريال 
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 

86×72 سم، 2/عبوة، كرسي بذراعين، قابل للتكديس. 
ألومنيوم مطلي. )292.650.14(

SJÄLLAND 2375 ريال
حامل سفلي لطاولة 156×90 سم، سطح طاولة 

86×72 سم، 2/عبوة. كرسي تمدد قابل للطي. ألومنيوم 
مطلي. )392.654.81(

ÄPPLARÖ 1765 ريال 
طاولة بجناح يطوى 260/200/140×78 سم. كرسي بذراعين، قابل 

للتكديس. بني، أكاسيا صلب. )990.483.95(

VÄDDÖ 795 ريال 
طاولة 116×74 سم. الكرسي قابل للتكديس. أبيض، 

فوالذ مطلي وبالستيك. )590.484.15(

TOSTERÖ غطاء لطقم أثاث 145×145 سم، ارتفاع 120 سم. مالئم لطقم طاولة مع 
4 كراسي.

205 ريال302.923.23أسود

لحماية طقم األثاث من األوساخ والشمس والمطر والغبار 
وحبوب اللقاح عندما ال تكون قيد االستعمال، نوصيك 

باستخدام غطاء TOSTERÖ المقاوم للماء.

ASKHOLMEN 771 ريال
طاولة 112×62 سم، قابلة للطي. الكرسي قابل للطي. بني فاتح، 

أكاسيا صلب. )192.121.82(

ÄPPLARÖ 1095 ريال 
طاولة بأرجل تطوى، 133/77/20×62 سم. الكرسي قابل للطي. بني، 

أكاسيا صلب. )592.899.90(

FALHOLMEN 1035 ريال 
طاولة 153×73 سم. كرسي بذراعين، قابل للتكديس. رمادي-بني، 

أكاسيا صلب. )192.178.58(

طقم طاولة طعام مع 4 مقاعد
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طقم طاولة طعام مع ٦-٨ مقاعد

ÄPPLARÖ 2275 ريال
طاولة بجناح يطوى 260/200/140×78 سم. كراسي بمساند ذراعين، 

قابلة للتكديس. بني، أكاسيا صلب. )398.984.74(

SJÄLLAND 2745 ريال 
 86x72 156 سم، سطح طاولةx90 حامل سفلي لطاولة
سم، 2/عبوة. كراسي بمساند ذراعين، قابلة للتكديس. 

ألومنيوم مطلي. )192.652.03( 

SJÄLLAND 3195 ريال
 86x72 156 سم، سطح طاولةx90 حامل سفلي لطاولة

سم، 2/عبوة. كرسي تمدد، قابل للطي. ألومنيوم مطلي. 
)992.654.35(

ÄPPLARÖ 2945 ريال
طاولة بجناح يطوى 260/200/140×78 سم. كرسي تمدد، قابل للطي. 

بني، أكاسيا صلب. )690.539.82(

SJÄLLAND 2915 ريال
حامل سفلي لطاولة 156x90 سم، سطح طاولة 86x72 سم، 2/عبوة. 

كراسي بمساند ذراعين، قابلة للتكديس. أكاليبتوس صلب 
وألومنيوم مطلي. )192.651.99(

SJÄLLAND 3395 ريال
حامل سفلي لطاولة 156x90 سم، سطح طاولة 86x72 سم، 2/عبوة. 

كرسي تمدد، قابل للطي. أكاليبتوس صلب و ألومنيوم مطلي. 
)692.654.32(

ÄPPLARÖ 2٨20 ريال
طاولة 140×140 سم. كراسي بمساند ذراعين، قابلة للتكديس. بني، 

أكاسيا صلب. )190.707.81(

 SJÄLLAND طاولة + كرسييان
بمساند ذراعين، خارجية. ألومنيوم 

مطلي. 592.649.42 

1095 ريال
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FEJAN كرسي، قابل للطي. 
المقعد: عرض40×عمق39×ارتفاع45 سم. فوالذ مطلي 

وبالستيك.
59 ريال102.553.07أبيض

SALTHOLMEN كرسي، قابل للطي. 
المقعد: عرض38×عمق35×ارتفاع46 سم. فوالذ مطلي. 

125 ريال803.118.28بيج

TÄRNÖ كرسي، قابل للطي. 
المقعد: عرض39×عمق28×ارتفاع45 سم. أكاسيا صلب وفوالذ 

مطلي. 
55 ريال900.954.28أسود/رمادي-بني

ASKHOLMEN كرسي، قابل للطي. المقعد: 36×30 سم، ارتفاع 
المقعد 46 سم. أكاسيا صلب.

129 ريال502.400.31بني فاتح

ÄPPLARÖ كرسي تمدد، قابل للطي. 
المقعد: عرض44×عمق48×ارتفاع41 سم. أكاسيا صلب )بني( 

وصنوبر صلب )أبيض(. 
275 ريال702.085.39بني

 ÄPPLARÖ مقعد طويل. 
لشخصين. 114×41 سم، االرتفاع 44 سم. أكاسيا صلب. 

255 ريال102.051.81بني

ÄPPLARÖ كرسي بمساند ذراعين. 
المقعد: عرض49×عمق49×ارتفاع41 سم. أكاسيا صلب )بني( 

وصنوبر صلب )أبيض(. قابل للتكديس، مما يساعدك عىل توفير 
المساحة.

255 ريال202.085.27بني

ÄPPPLARÖ كرسي، قابل للطي. 
المقعد: عرض38×عمق37×ارتفاع44 سم. أكاسيا صلب.

175 ريال404.131.31بني

ÄPPPLARÖ مقعد، قابل للطي. 40×38 سم، االرتفاع 42 سم. 
أكاسيا صلب.

99 ريال202.049.25بني

SJÄLLAND كرسي بمساند ذراعين. 
المقعد: عرض44×عمق46×ارتفاع43 سم. أكاليبتوس صلب 
و ألومنيوم مطلي. قابل للتكديس، مما يساعدك عىل توفير 

المساحة.
345 ريال703.865.03رمادي فاتح/بني فاتح

 ÄPPPLARÖ مقعد طويل مع مسند ظهر. 
117×65 سم، االرتفاع 80 سم. أكاسيا صلب )بني( وصنوبر صلب 

)أبيض(.
445 ريال802.085.29بني

SJÄLLAND كرسي بمساند ذراعين. 
المقعد: عرض44×عمق46×ارتفاع43 سم. ألومنيوم 

مطلي. قابل للتكديس، مما يساعدك عىل توفير 
المساحة.

325 ريال103.865.01رمادي فاتح/رمادي غامق

SJÄLLAND مقعد طويل. 
المقعد: عرض127×عمق42×ارتفاع52 سم. ألومنيوم 

مطلي.
425 ريال704.017.06رمادي فاتح/رمادي غامق

FALHOLMEN كرسي بمساند ذراعين. 
المقعد: عرض50×عمق42×ارتفاع42 سم. أكاسيا صلب. قابل 

للتكديس، مما يساعدك عىل توفير المساحة.
155 ريال503.130.94بني فاتح 

كراسي طاوالت الطعام، المقاعد والمقاعد الطويلة

SJÄLLAND مقعد طويل. المقعد: 
عرض127×عمق42×ارتفاع52 سم. أكاليبتوس صلب و ألومنيوم 

مطلي. 
395 ريال504.019.86رمادي فاتح/بني فاتح

SJÄLLAND كرسي تمدد، قابل للطي. المقعد: 
عرض45×عمق43×ارتفاع42 سم. ألومنيوم مطلي. 

395 ريال504.053.38رمادي فاتح/رمادي غامق

SJÄLLAND كرسي تمدد، قابل للطي. المقعد: 
عرض45×عمق43×ارتفاع42 سم. أكاليبتوس صلب و ألومنيوم 

مطلي.
425 ريال304.053.39رمادي فاتح/بني فاتح

TRANARÖ مقعد/طاولة جانبية، داخلي/خارجي. 
عرض56×عمق41×ارتفاع43 سم. فوالذ مطلي 

وبالستيك. قابل للتكديس، لذا ال يتطلب مساحة كبيرة 
للتخزين. 

95 ريال104.114.21أحمر
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LÄCKÖ كرسي. المقعد: 
عرض37×عمق38×ارتفاع44 سم. فوالذ مطلي. 

الكرسي قابل للتكديس، لذا يمكنك بسهولة وضع عدة 
مقاعد دون أن تستوعب مساحة كبيرة.

149 ريال601.518.40رمادي

PRÄSTHOLM مقعد طويل مع مسند ظهر. لعدد 3-2 
أشخاص. فوالذ مطلي وزان صلب.

695 ريال704.181.70رمادي

كراسي طاوالت الطعام، المقاعد والمقاعد الطويلة

INNAMO كرسي بمساند ذراعين. المقعد: عرض
37×عمق45×ارتفاع45 سم. بالستيك. الكرسي 

قابل للتكديس، لذا يمكنك بسهولة وضع عدة مقاعد 
دون أن تستوعب مساحة كبيرة.

179 ريال503.124.24أبيض
179 ريال103.124.21رمادي فاتح

LÄCKÖ كرسي بمساند ذراعين. المقعد: عرض42×
عمق42×ارتفاع42 سم. فوالذ مطلي وبالستيك. الكرسي 

قابل للتكديس، لذا يمكنك بسهولة وضع عدة مقاعد 
دون أن تستوعب مساحة كبيرة.

149 ريال401.604.78رمادي

HÅLLÖ
أسود

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
 بيج، رمادي غامق،

أزرق، أحمر

KUDDARNA
بيج، أزرق فاتح، 

رمادي

YTTERÖN
أزرق

BENÖ
رمادي غامق

 ÄPPLARÖ

قطر 35 سم40×40 سم32×36 سمقطر 35 سم—كرسي، قابل للطي

—92×50 سم50×50 سم50×50 سم50×50 سمكرسي بمساند ذراعين

——116×47 سم116×45 سم116×47 سمكرسي تمدد، قابل للطي

—92×50 سم50×50 سم50×50 سم50×50 سممقعد طويل مع مسند ظهر

قطر 35 سم40×40 سم-قطر 35 سم—مقعد مرتفع مع مسند ظهر

 SJÄLLAND

——44×44 سم44×44 سم44×44 سمكرسي بمساند ذراعين

——116×47 سم116×45 سم116×47 سمكرسي تمدد، قابل للطي

قطر 35 سم—32×36 سمقطر 35 سم—مقعد طويل

قطر 35 سم40×40 سم—قطر 35 سم—مقعد مرتفع مع مسند ظهر

ASKHOLMEN

قطر 35 سمقطر 35 سم32×36 سمقطر 35 سم—كرسي، قابل للطي

FALHOLMEN

—92×50 سم44×44 سم44×44 سم44×44 سمكرسي بمساند ذراعين

TÄRNÖ

قطر 35 سمقطر 35 سم32×36 سمقطر 35 سم—كرسي، قابل للطي

LÄCKÖ

——50×50 سم50×50 سم50×50 سمكرسي بمساند ذراعين

قطر 35 سمقطر 35 سم—قطر 35 سم—كرسي

SALTHOLMEN

قطر 35 سمقطر 35 سم32×36 سمقطر 35 سم—كرسي، قابل للطي

KLÖVEN

—92×50 سم50×50 سم50×50 سم50×50 سمكرسي بمساند ذراعين

PRÄSTHOLM

——44×44 سم44×44 سم44×44 سممقعد طويل مع مسند ظهر

كراسي تناول الطعام

الوسائد

وسائد كراسي طاوالت الطعام - طريقة االختيار

لرؤية جميع الوسائد أنظري صفحة 66. 

VÄDDÖ كرسي. المقعد: عرض39×عمق46×ارتفاع
46 سم. فوالذ مطلي/فوالذ مجلفن وبالستيك. الكرسي 

قابل للتكديس، لذا يمكنك بسهولة وضع عدة مقاعد 
دون أن تستوعب مساحة كبيرة.

125 ريال802.671.37أبيض

OTTERÖN/INNERSKÄR بوف، داخلي/ خارجي. القطر 48 سم، 
االرتفاع 41 سم. فوالذ مطلي وبولي بروبيلين.

230 ريال092.875.59أزرق
230 ريال792.875.65أحمر

VÄDDÖ مقعد. عرض36×عمق33×ارتفاع46 سم. 
فوالذ مجلفن مطلي وبالستيك. المقعد قابل للتكديس، 
لذا يمكنك بسهولة وضع عدة مقاعد دون أن تستوعب 

مساحة كبيرة.
59 ريال702.671.33أبيض

STACKHOLMEN مقعد. عرض48×عمق35×ارتفاع43 سم. 
أكاسيا صلب بني فاتح وبالستيك. 

125 ريال204.114.25

أثاث سهل العناية. اقرئي المزيد عن الصيانة عىل صفحة. 116
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طاوالت تناول الطاعم

TÄRNÖ طاولة، قابلة للطي. لعدد شخصين. 55×54 سم، االرتفاع 
70 سم. أكاسيا صلب وفوالذ صلب.

89 ريال700.954.29أسود/رمادي-بني

ASKHOLMEN طاولة، قابلة للطي. لعدد 4 أشخاص. 
112×62 سم، االرتفاع 73 سم. أكاسيا صلب.

255 ريال103.378.17بني فاتح

ÄPPLARÖ طاولة بأرجل تطوى. لعدد 2-4 أشخاص. 
133/77/20×62 سم، االرتفاع 71 سم. أكاسيا صلب.

395 ريال502.085.35بني

SJÄLLAND طاولة. لعدد شخصين. 71×71 سم، 
االرتفاع 73 سم. ألومنيوم مطلي. 

445 ريال292.624.35

SJÄLLAND طاولة. لعدد شخصين. 71×71 سم، االرتفاع 73 سم. 
أكاليبتوس صلب و ألومنيوم مطلي. 

475 ريال992.624.32

ASKHOLMEN طاولة، قابلة للطي. لعدد شخصين. 60×62 سم، 
االرتفاع 73 سم. أكاسيا صلب.

149 ريال602.400.35بني فاتح

ASKHOLMEN طاولة حائطية، قابلة للطي. لعدد شخصين. 
70×44 سم، االرتفاع 71 سم. يجب تثبيت الطاولة عىل الحائط. 

أكاسيا صلب.
155 ريال803.210.21بني فاتح

SJÄLLAND طاولة. لعدد 4-6 أشخاص. 156×90 سم، 
االرتفاع 75 سم. التجويف في منتصف السطح 

لتثبيت المظلة. ألومنيوم مطلي.
795 ريال492.648.72

SJÄLLAND طاولة. لعدد 4-6 أشخاص. 156×90 سم، 
االرتفاع 75 سم. التجويف في منتصف السطح 

لتثبيت المظلة. زجاج و ألومنيوم مطلي.
900 ريال792.648.75

SJÄLLAND طاولة. لعدد 4-6 أشخاص. 156×90 سم، االرتفاع 
75 سم. التجويف في منتصف السطح لتثبيت المظلة. أكاليبتوس 

صلب و ألومنيوم مطلي.
895 ريال792.624.47

ÄPPLARÖ طاولة. لعدد 4-8 أشخاص. 140×140 سم، االرتفاع 
72 سم. التجويف في منتصف السطح لتثبيت المظلة. أكاسيا 

صلب.
675 ريال704.197.87بني

ÄPPLARÖ طاولة بأجنحة تطوى. لعدد 4-8 أشخاص. 
260/200/140×78 سم، االرتفاع 72 سم. التجويف في منتصف 

السطح لتثبيت المظلة. أكاسيا صلب.
745 ريال402.085.31بني

SALTHOLMEN طاولة، قابلة للطي. لعدد شخصين. 
قطر 65 سم، االرتفاع 71 سم. فوالذ مطلي. 

195 ريال803.118.33بيج

FALHOLMEN طاولة. 153×73 سم، االرتفاع 72 سم. لعدد 4 
أشخاص. أكاسيا صلب.

415 ريال903.130.92بني فاتح



تناول الطعام في الهواء الطلق يشجعك عىل التناغم مع الطبيعة. عندما تحل ليالي الشتاء الطويلة، أضيئي 
منطقة تناول الطعام لتضفي عليها بهجة وإشراقاً. علّقي لمبات فوق الطاولة، وبدالً من أن تتبعي الطريقة 

التقليدية في إعداد الطاولة، كوني أكثر بساطة مع األواني وأدوات المائدة والكؤوس. حّضري مشروب فواكه 
منعش وقّدميه في زجاجة. أضيفي بعض اللمسات الخضراء من النباتات أو األزهار فإنها تصنع العجائب.
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SJÄLLAND طاولة، خارجية. ألومنيوم 
مطلي. 492.648.72

795 ريال

تناولي الطعام عىل 
ضوء  القمر والنجوم
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العب طوال اليوم
الغرض من األثاث الخارجي هو تمضية ساعات طويلة في العمل واالستكشاف والمرح والضحك بدًءا من 

استضافة حفالت الشاي وحتى طائرات السباق. لهذا السبب نحن نصمم أثاثًا خارجًيا يسهل العناية به بحجم 
األطفال أيًضا - من الكراسي والمقاعد والطاوالت إىل المقاعد المحشوة وطاوالت الرحالت. معظم القطع 

مصممة لالستخدام الداخلي والخارجي، والقطع البالستيكية خفيفة الوزن حتى يتمكن األطفال من حملها دون 
مساعدة. فقط نّظفيها وأعيديها إىل المنزل عند االنتهاء من المرح في الهواء الطلق!

أثاث األطفال 
لألماكن الخارجية
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أثاث األطفال لألماكن الخارجية
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 MAMMUT طاولة أطفال. 
أبيض. 503.651.77

129 ريال

MAMMUT كرسي أطفال، داخلي/خارجي. 
عرض39×ارتفاع67 سم. المقعد: عمق26×ارتفاع30 سم. 

بالستيك 
بولي بروبيلين.

59 ريال603.653.46أزرق
59 ريال403.653.71أبيض
59 ريال403.653.66أحمر
59 ريال803.823.21وردي

MAMMUT مقعد أطفال، داخلي/خارجي. قطر 30 سم، 
االرتفاع 30 سم. بالستيك بولي بروبيلين.

29 ريال203.823.24أصفر
29 ريال503.653.61برتقالي

MAMMUT طاولة أطفال، داخلي/خارجي. 
طول77×عرض55×ارتفاع48 سم. بالستيك بولي بروبيلين.

129 ريال503.651.77أبيض
129 ريال603.651.67أحمر

MAMMUT طاولة أطفال، داخلي/خارجي. قطر 85 سم، 
االرتفاع 48 سم. بالستيك بولي بروبيلين.

149 ريال903.651.80أزرق

UTTER مقعد أطفال، داخلي/خارجي.
عرض28×عمق28×ارتفاع27 سم. بالستيك بولي بروبيلين 

مقوى.
25 ريال503.577.85أبيض

UTTER طاولة أطفال، داخلي/خارجي.
طول58×عرض42×ارتفاع43 سم. بالستيك بولي بروبيلين 

مقوى.
45 ريال603.577.37أبيض

RESÖ طاولة رحالت لألطفال. طول92×عرض89×ارتفاع49 سم. 
أكاسيا صلب بطالء.

205 ريال702.283.25رمادي-بني

BUNSÖ كرسي أطفال. المقعد: 
عرض37×عمق36×ارتفاع26 سم. بالستيك بولي 

بروبيلين.

69 ريال902.874.13أبيض

BUSSAN مقعد محشو، داخلي/خارجي. 
طول187/94×عرض67×ارتفاع70/20 سم. بوليستر وبالستيك. 

يمكنك استخدام هذا المقعد المرن بطرق مختلفة، كمقعد مرتفع 
أو منخفض. 

525 ريال503.129.09رمادي



37 36

اشحني طاقتك
التقطي صورة لغرفة المعيشة في منزلك. تخّيلي أنها تحولت إىل جلسة خارجية، سيكون األمر بال شك مدعاة 

للسرور. وسواء لديك شرفة أو ساحة خلفية أو حديقة منزلية، يمكنك إنشاء مكان لالسترخاء وشحن طاقتك. مع 
تشكيلتنا الواسعة من وحدات الكنب وغيرها من المقاعد، ستجدي بكل تأكيد ما يناسبك. لدينا أيضاً طاوالت 
ووسائد مريحة لتعزيز الراحة واألناقة ولكي تمنحك مساحتك الخارجية الشعور وكأنك داخل منزلك، . لكن قبل 

أن تعيشي هذه األجواء السعيدة، ما عليك سوى أن تتصفحي وتحلمي وتحققي حلمك!

االسترخاء
والجلسات
الخارجية



3839

االسترخاء والجلسات الخارجية

HAVSTEN مرنة وقوية التحمل مع هيكل رشيق من األنابيب 
الفوالذية المطلية ومقاعد من البالستيك الشبكي. يسهل تحريكها 

والعناية بوسائدها المريحة وقاعدتها العصرية أيضا. المزيد حول 
مجموعة HAVSTEN في صفحة ٥8. 

كيف تفضلين االسترخاء؟ هل تفضلين االسترخاء عىل كنبة بمقعدين؟ أم هل أنت ممن يفضلون االسترخاء 
عىل كنبة ومسند أقدام؟ كم تبلغ مساحتك الخارجية؟ مع وحدات الكنب، يمكن ابتكار تشكيلة من الكنب 

مناسبة الحتياجك وأسلوبك ومساحتك لالسترخاء. بجانب إمكانية إضافة األجزاء الحقاً أو فصلها وإعادة ترتيبها 
بسهولة. 

توفر ايكيا ثالث مجموعات من وحدات الكنب لألماكن الخارجية. SOLLERÖN و KUNGSHOLMEN و  
ÄPPLARÖ. ومع مجموعة HAVSTEN المرنة يمكنك إنشاء تشكيلة من كرسي بذراعين، كنبة بمقعدين، كنبة 

بثالث مقاعد أو كنبة بعدد المقاعد الذي يناسبك.

اختاري ما يناسبك من 
وحدات الكنب الخارجية

SOLLERÖN مصنوعة من بالستيك الخيزران قوي التحمل وسهل 
الصيانة والذي يحمل لمسة وإحساس الخيزران الطبيعي. مع وجود 
مساحة تخزين تحت المقعد للوسادات واألغطية. أنظري صفحة ٤٠.

KUNGSHOLMEN مصنوعة أيضا من بالستيك الخيزران القوي، 
واأللومينوم المقاوم للصدأ والتي يسهل العناية بها مع نمط رشيق 

متموج باللون األسود-بني. أنظري صفحة ٥٢.

ÄPPLARÖ مصنوعة من االكاسيا الصلب قوي التحمل وخشب 
صلب غامق. لكون الخشب معالج مسبقاً بطبقات من الصباغ، فهو 

يحتاج عناية قليلة ويدوم لمدة طويلة.  أنظري صفحة ٤٦.
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االسترخاء والجلسات الخارجية االسترخاء والجلسات الخارجية

SOLLERÖN مصنوعة من بالستيك الخيزران قوي التحمل وسهل الصيانة والذي يحمل لمسة وإحساس الخيزران الطبيعي. مع وجود مساحة 
تخزين تحت المقعد للوسادات واألغطية. لحمايتها من الغبار واألوساخ، استخدمي كيس التخزين TOSTERÖ بحجم 62 × 62 سم المالئم تماماً 

لمساحة التخزين الموجودة أسفل المقعد.

SOLLERÖN وحدات الكنب

SOLLERÖN قسم مقعد واحد. فوالذ مطلي وبالستيك. D82×W62, االرتفاع 74 سم. 
FRÖSÖN/ سم. يمكن استكماله بوسائد الظهر والمقعد H32×D62×W62 :المقعد

DUVHOLMEN, KUNGSÖ أو HÅLLÖ. خزّني وسائد الزينة واألغطية في مكان مالئم موجود 
تحت المقعد. يمكن استكماله بكيس التخزين TOSTERÖ للوسائد 62×62 سم.

519 ريال603.736.24بني
519 ريال504.245.96رمادي غامق

SOLLERÖN قسم مسند ذراعين 2/عبوة. فوالذ مطلي وبالستيك. H53×D82×W18 سم. 

460 ريال103.864.50 بني
460 ريال604.245.86رمادي غامق

SOLLERÖN قسم زاوية. فوالذ مطلي وبالستيك.D82×W82, االرتفاع 74 سم. المقعد: 
 FRÖSÖN/DUVHOLMEN, سم. يمكن استكماله بوسائد الظهر والمقعد H32×D62×W62

KUNGSÖ أو HÅLLÖ. خزّني وسائد الزينة واألغطية في مكان مالئم موجود تحت المقعد. 
يمكن استكماله بكيس التخزين TOSTERÖ للوسائد 62×62 سم.

709 ريال203.736.21بني
709 ريال204.245.93رمادي غامق

++

يمكنك دمج أقسام SOLLERÖN معاً لتشكيل كنبة واحدة تناسب 
احتياجاتك تماًما. إذا أردت تكوين تشكيلة مختلفة في وقت الحق، 

فمن السهل فصل األقسام وإعادة ترتيبها ودمجها مرة أخرى بطريقة 

جديدة تماًما. يمكنك أيًضا اختيار إحدى تشكيالتنا الجاهزة في 
الصفحات التالية.

+
+

اختاري الحل المناسب لك

أقسام وحدات الكنب

SOLLERÖN مقعد. فوالذ مطلي وبالستيك. W62×L62 سم, االرتفاع 32 سم. يمكن 
استكماله بوسائد المقعد FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ أو HÅLLÖ. خزّني 

وسائد الزينة واألغطية في مكان مالئم موجود تحت المقعد. يمكن استكماله بكيس التخزين 
TOSTERÖ للوسائد 62×62 سم.

345 ريال403.736.15بني
345 ريال904.245.99رمادي غامق 

أثاث سهل العناية. اقرئي المزيد عن الصيانة عىل صفحة. 116
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االسترخاء والجلسات الخارجية

HÅLLÖ كنبة بمقعدين مع وسائد

SOLLERÖN تشكيالت وحدات الكنب

سعر هذه التشكيلة 1913 ريال )192.611.39( بني، 692.884.76 رمادي غامق(
مع وسائد HÅLLÖ، أسود.

الحجم: عرض161×عمق82×ارتفاع82 سم. ارتفاع المقعد 40 سم.

 سعر هذه التشكيلة 1999 ريال )بني 592.523.88، رمادي غامق 592.877.50(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عرض161×عمق82×ارتفاع88 سم. ارتفاع المقعد 44 سم.

سعر هذه التشكيلة 1999 ريال )بني 392.523.70، رمادي غامق 892.877.44(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج. 

الحجم: عرض161×عمق82×ارتفاع88 سم. ارتفاع المقعد 44 سم.

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة بمقعدين مع وسائد

KUDDARNA كنبة بمقعدين مع وسائد

 سعر هذه التشكيلة 1726 ريال )493.032.08 بني، 593.036.65 رمادي غامق( 
مع وسائد KUDDARNA، بيج.

الحجم: عرض161×عمق82×ارتفاع84 سم. ارتفاع المقعد 40 سم.
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FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

HÅLLÖ كنبة ٣-مقاعد مع وسائد KUDDARNA كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 2751 ريال )بني 392.524.74، رمادي غامق 992.877.72(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.
الحجم: H88×D82×W223 سم. ارتفاع المقعد 44 سم.

 سعر هذه التشكيلة 2751 ريال )بني 292.524.84، رمادي غامق 192.877.66(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: H88×D82×W223 سم. ارتفاع المقعد 44 سم.

سعر هذه التشكيلة 2622 ريال )بني 892.611.45، رمادي غامق 392.884.87(
مع وسائد HÅLLÖ، أسود.

الحجم: H82×D82×W223 سم. ارتفاع المقعد 40 سم.

سعر هذه التشكيلة 2٣59 ريال )بني 893.032.25، رمادي غامق 793.036.45(
مع وسائد KUDDARNA، بيج.

الحجم: H84×D82×W223 سم. ارتفاع المقعد 40 سم.

االسترخاء والجلسات الخارجية

SOLLERÖN تشكيالت وحدات الكنب
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االسترخاء والجلسات الخارجية االسترخاء والجلسات الخارجية

ÄPPLARÖ مصنوعة من األكاسيا الصلب من مصادر مستدامة، وهو خشب صلب ذو لون غامق. األكاسيا بطبيعته هو خشب قوي ومتين 
يستخدم في األماكن الخارجية بسبب الكثافة العالية ألليافه الخشبية. ألقصى قدر من الحماية، تم معالجته مسبًقا بطالء خشبي. وبإعادة طالئه 

من حين آلخر يمكنك االستمتاع به لسنوات عديدة.

 ÄPPLARÖ وحدات الكنب

اختاري الحل المالئم لك

ÄPPLARÖ قسم مقعد واحد. أكاسيا صلب. عرض63×عمق80×ارتفاع73 سم. المقعد: 
HÅLLÖ, FRÖSÖN/ عرض63×عمق63×ارتفاع28 سم. يمكن استكماله بوسائد الظهر والمقعد

.KUNGSÖ أو DUVHOLMEN
309 ريال602.051.88بني

ÄPPLARÖ قسم زاوية. أكاسيا صلب. عرض80×عمق80×ارتفاع73 سم. المقعد: 
HÅLLÖ, FRÖSÖN/ عرض63×عمق63×ارتفاع28 سم. يمكن استكماله بوسائد الظهر والمقعد

.KUNGSÖ أو DUVHOLMEN
425 ريال502.051.79بني

ÄPPLARÖ قسم طاولة/مقعد. أكاسيا صلب. عرضL63×63 سم, االرتفاع 28 سم. يمكن استكماله 
.KUNGSÖ أو HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN بوسائد المقعد

205 ريال802.134.46بني

لكي تنشئي تشكيلة مخصصة لك، ابحثي عن الشكل الذي يعجبك 
ثم أدمجي أقسام الكنب مع بعضها وفق ما يناسب احتياجاتك. أو 

اختاري من بين تشكيالت مختلفة ذات مقعدين وثالثة مقاعد وزاوية 

اخترناها نحن وخططناها لك. والخيار بيدك!

أقسام وحدات الكنب

+
+

+
=
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االسترخاء والجلسات الخارجية

 ÄPPLARÖ تشكيالت وحدات الكنب

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة بمقعدين مع وسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 1492 ريال )192.599.09(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عرض160×عمق80×ارتفاع84 سم. ارتفاع  المقعد 40 سم.

سعر هذه التشكيلة 20٣4 ريال )892.600.75(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عرض223×عمق80×ارتفاع84 سم. ارتفاع  المقعد 
40 سم.

 سعر هذه التشكيلة 1492 ريال )092.600.55(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عرض160×عمق80×ارتفاع84 سم. ارتفاع  المقعد 40 سم.

 سعر هذه التشكيلة 20٣4 ريال )892.608.48(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عرض223×عمق80×ارتفاع84 سم. ارتفاع  المقعد 
40 سم.

HÅLLÖ كنبة بمقعدين مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 1٣80 ريال )490.247.35(
مع وسائد HÅLLÖ، أسود.

الحجم: عرض160×عمق80×ارتفاع78 سم. ارتفاع  المقعد 
36 سم.

HÅLLÖ كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 1879 ريال )890.540.42(
مع وسائد HÅLLÖ، أسود.

الحجم: عرض223×عمق80×ارتفاع78 سم. ارتفاع  المقعد 
36 سم.
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FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة ٣-مقاعد مع مسند أقدام ووسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة زاوية ٣+١ مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 2٣84 ريال )292.673.34(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عمق80×ارتفاع84 سم. العرض يمين 223 سم، العرض 
يسار 143 سم. ارتفاع  المقعد 40 سم.

سعر هذه التشكيلة 2576 ريال )592.621.46(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عمق80×ارتفاع84 سم. العرض: يمين 223 سم، يسار 
 143 سم. 

ارتفاع  المقعد 40 سم.

 سعر هذه التشكيلة 2٣84 ريال )792.620.32(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عمق80×ارتفاع84 سم. العرض يمين 223 سم، العرض 
يسار 143 سم. ارتفاع  المقعد 40 سم.

 سعر هذه التشكيلة 2576 ريال )992.621.68(
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، أزرق.

 الحجم: عمق80×ارتفاع84 سم. العرض: يمين 223 سم، يسار 143 سم. 
ارتفاع  المقعد 40 سم.

 ÄPPLARÖ تشكيالت وحدات الكنب

االسترخاء والجلسات الخارجية

HÅLLÖ كنبة ٣-مقاعد مع مسند أقدام ووسائد

HÅLLÖ كنبة زاوية ٣+١ مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 2٣78 ريال )890.540.23(
مع وسائد HÅLLÖ، أسود.

 الحجم: عمق80×ارتفاع78 سم. العرض: يمين 223 سم، يسار 143 سم. 
ارتفاع  المقعد 36 سم.

سعر هذه التشكيلة 2١99 ريال )990.547.44( 
 مع وسائد HÅLLÖ، أسود. الحجم: عمق80×ارتفاع78 سم. 

العرض: يمين 223 سم، يسار 143 سم. ارتفاع  المقعد 36 سم.
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االسترخاء والجلسات الخارجية االسترخاء والجلسات الخارجية

KUNGSHOLMEN مصنوعة من الخيزران البالستيكي المتين الذي يتميز بسهولة العناية واأللومنيوم المقاوم للصدأ مع نسيج شبكي بلون 
أسود-بني.

 KUNGSHOLMEN وحدات الكنب

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة، تفضل بزيارة معرض ايكيا أو موقعنا

KUNGSHOLMEN قسم زاوية. ألومنيوم مطلي وبالستيك. 
عرض80×عمق80×ارتفاع73 سم. المقعد: عرض62×عمق62×ارتفاع34 سم. يمكن استكماله 

.HÅLLÖ أو KUNGSÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN بوسائد الظهر والمقعد
575 ريال102.670.46أسود-بني

KUNGSHOLMEN قسم مقعد واحد. ألومنيوم مطلي وبالستيك. 
عرض62×عمق80×ارتفاع73 سم. المقعد: عرض62×عمق62×ارتفاع34 سم. يمكن 

.HÅLLÖ أو KUNGSÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN استكماله بوسائد الظهر والمقعد
519 ريال502.670.49 أسود-بني 

KUNGSHOLMEN مقعد. ألومنيوم مطلي وبالستيك. عرض62×طول62×ارتفاع34 سم. 
.HÅLLÖ أو KUNGSÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN يمكن استكماله بوسائد المقعد

339 ريال102.670.51أسود-بني

يمكنك دمج أقسام KUNGSHOLMEN لتشكيل وحدة كنب تناسب 
احتياجاتك تماًما. إذا كنت ترغبين في تكوين تشكيلة مختلفة الحقاً، 

فمن السهل فصل األقسام وإعادة تشكيلها بطريقة جديدة تماًما. 

يمكنك أيًضا اختيار إحدى التشكيالت الجاهزة المعروضة عىل 
الصفحات التالية.

اختاري الحل المناسب لك

أقسام وحدات الكنب

+
+

+ +
=
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االسترخاء والجلسات الخارجية

 KUNGSHOLMEN تشكيالت وحدات الكنب

KUNGSÖ كنبة بمقعدين مع وسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة بمقعدين مع وسائد

KUNGSÖ كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة ٣-مقاعد مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 1668 ريال )092.192.78(
مع وسائد KUNGSÖ، أبيض.

الحجم: عرض160×عمق80×ارتفاع89 سم. ارتفاع المقعد 45 سم.

 سعر هذه التشكيلة 1616 ريال )292.577.97( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم عرض160×عمق80×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

 سعر هذه التشكيلة 1616 ريال )692.578.56( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم عرض160×عمق80×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

سعر هذه التشكيلة 2446 ريال )192.203.23(
مع وسائد KUNGSÖ، أبيض.

الحجم: عرض222×عمق80×ارتفاع89 سم. ارتفاع المقعد 45 سم.

سعر هذه التشكيلة 2446 ريال )492.580.17( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم عرض222×عمق80×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

سعر هذه التشكيلة 2446 ريال )992.580.05( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم عرض222×عمق80×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.
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االسترخاء والجلسات الخارجية

KUNGSÖ كنبة ٣-مقاعد مع مسند األقدام ووسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة ٣-مقاعد مع مسند األقدام ووسائد

KUNGSÖ كنبة زاوية ٣+١ مع وسائد

FRÖSÖN/DUVHOLMEN كنبة زاوية ٣+١ مع وسائد

سعر هذه التشكيلة 29٣4 ريال )392.582.87(
مع وسائد KUNGSÖ، أبيض.

الحجم: عمق80×ارتفاع89 سم. العرض: يمين 222 سم، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 45 سم.

سعر هذه التشكيلة 2852 ريال )592.684.31( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عمق80×ارتفاع90 سم. العرض: يمين 222 سم، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

سعر هذه التشكيلة ٣٣٣4 ريال )792.276.23(
مع وسائد KUNGSÖ، أبيض.

الحجم: عمق80×ارتفاع89 سم. العرض: يمين 222 سم، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 45 سم.

سعر هذه التشكيلة ٣208 ريال )792.582.71( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، بيج.

الحجم: عمق80×ارتفاع90 سم. العرض: يمين 222، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

سعر هذه التشكيلة 2852 ريال )992.689.19( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عمق80×ارتفاع90 سم. العرض: يمين 222 سم، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

سعر هذه التشكيلة ٣208 ريال )292.582.59( 
مع وسائد FRÖSÖN/DUVHOLMEN، رمادي غامق.

الحجم: عمق80×ارتفاع90 سم. العرض: يمين 222، يسار 142 سم. ارتفاع المقعد 46 سم.

 KUNGSHOLMEN تشكيالت وحدات الكنب
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االسترخاء والجلسات الخارجية

HAVSTEN مرنة وقوية التحمل مع هيكل رشيق من األنابيب الفوالذية المطلية ومقاعد من البالستيك الشبكي. يسهل تحريكها والعناية 
بوسائدها المريحة وقاعدتها العصرية أيضاً.

HAVSTEN كنبة



=
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االسترخاء والجلسات الخارجية

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة، تفضل بزيارة معرض ايكيا أو موقعنا

HAVSTEN كنبة

وحدات كنب HAVSTEN مريحة وقوية التحمل ومرنة لتناسبك 
وتناسب ما تحبين القيام به. يسهل تحريكها بفضل هيكلها الرشيق 

والمصنوع من أنابيب فوالذية مطلية قوية وخفيفة الوزن. كما يسهل 
االسترخاء عليها والعناية بها ألن مقاعدها الشبكية البالستيكية تعلوها 

وسائد وبرية مقاومة ألشعة الشمس والمطر الخفيف. سواء كنت 
تحتاجين إىل كرسي بذراعين لألماكن الخارجية أو كنبة أكبر من 4 

 .HAVSTEN مقاعد، فيمكنك تحقيق ذلك مع مجموعة

لجعل مجموعة HAVSTEN مرنة جداً، قمنا بتصميمها عىل شكل 
أجزاء منفصلة. لكن هذا يجعلها مختلفة قليالً. فعىل الرغم من أنك 

تقومين بإنشاء HAVSTEN اعتماداً عىل الوحدات، فيتضمن كل قسم 
من مقعد واحد عىل أجزاء يمكن اختيارها وشراؤها بشكل منفصل عن 

اآلخر. فالمقعد والظهر جزء واحد. مساند الذراعين جزء واحد. وكلما 
أضفت قسم من مقعد واحد، فسوف تحتاجين إىل قوائم دعم. وهكذا 

مع كل إضافة. سهلنا عملية شراء المجموعة قدر اإلمكان من خالل 
التشكيالت الجاهزة. إذا رغبت في كنبة أكبر من 4 مقاعد، أستعيني 

بالوحدات اإلضافية.

استمتعي بوقتك مع HAVSTEN المرنة 

1× مسند ذراعين، 2× وسادة مقعد2× وسادة ظهر 1× قائم الدعم ٢× جزء مقعد وظهر 
طقم من قطعتين 

++++

لقد تم منح الكنبة متعدِّدة اإلستخدامات 
HAVSTEN واحدًة من أرقى جوائز التصميم 

 Red Dot Design في العالم - جائزة
Award - في فئة تصميم المنَتج. ُصممت 

الكنبة المتّوجة لتكون مرنة حًقا بحيث 
يَسُهل تحريكها واستخدامها بُِطرُق متعددة. 
إنها مصنوعة من الفوالذ المطلي مع وسائد 

ناعمة مريحة مقاومة ألشعة الشمس الحارقة 
واألمطار الخفيفة، ولها أجزاء ومواد قابلة 

لالنفصال لتتيح لك إبتكار كنبتك المفضلة 
الخاصة تحت السماء المفتوحة. 

إليكم الفائزة بجائزة النقطة الحمراء عام ٢٠١٧

 HAVSTEN لإلطالع عىل قصة
الكاملة التي يرويها المصمم أندرياس 

فريدريكسون، يرجى زيارة الموقع
www.IKEA / sa
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االسترخاء والجلسات الخارجية

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة، تفضل بزيارة معرض ايكيا أو موقعنا

HAVSTEN تشكيالت كنبة

كنبة 3-مقاعد بدون مساند ذراعين. 2975 ريال
 )بيج 492.519.83, برتقالي/بيج 092.826.32(. 

الحجم: عرض245×عمق94×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 42 سم. 
عمق المقعد 62 سم.

كنبة 3-مقاعد. 3120 ريال
)بيج 992.519.66, برتقالي/بيج 992.826.23 (

الحجم: عرض260×عمق94×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 42 سم. 
عمق المقعد 62 سم.

كنبة 4-مقاعد. 4070 ريال
)بيج 292.520.78, برتقالي/بيج 692.826.48( 

الحجم: عرض341×عمق94×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 42 سم. 
عمق المقعد 62 سم.

وحدة إضافية. 1345 ريال
)بيج 392.519.93, برتقالي/بيج 992.826.61( 

يمكنك بسهولة إنشاء كنبة أطول مع هذه الوحدة اإلضافية.
الحجم: عرض83×عمق94×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 42 سم. عمق المقعد 62 سم.

كنبة 4-مقاعد بدون مساند ذراعين. 3925 ريال
)بيج 492.672.86, برتقالي/بيج 192.826.41(.

الحجم: عرض326×عمق94×ارتفاع90 سم. ارتفاع المقعد 42 سم. 
عمق المقعد 62 سم.
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 HAVSTEN كنبة بمقعدين, 
 داخلية/خارجية. بيج. 

092.519.56

2170 ريال



٦٢٦٣

الراحة واالسترخاء في الهواء الطلق

OTTERÖN/INNERSKÄR بوف, داخل/خارج المنزل. 
قطر48 سم, ارتفاع 41 سم. فوالذ مكسو ببودرة/بولي بروبلين.

 230 ريال092.875.59أزرق
 230 ريال792.875.65أحمر

بوف

من السهل العناية باألثاث. يمكنك قراءة المزيد عن الصيانة عىل صفحة 11٦
www.IKEA.com/sa لالطالع عىل االختيار الكامل ، تفضل بزيارة منطقة عرض المعيشة في الهواء الطلق و

الكراسي ذات الذراعين والكنب

ÄPPLARÖ طاولة/مقعد قسم. ٦٣×٦٣ سم, ارتفاع ٢8 سم. 
خشب السنط الصلب.

 205 ريال802.134.46بني مصبوغ

KUNGSHOLMEN طاولة قهوة. عرض٦٢×طول٦٢, 
ارتفاع ٣5 سم. بالستيك, الومنيوم مكسو ببودرة و 

زجاج ُمقّسى.
 309 ريال602.700.32بني-أسود

 

 KROKHOLMEN طاولة قهوة. 
قطر 7٣ سم, ارتفاع 44 سم. فوالذ مكسو ببودرة/فوالذ 

مجلفن و بالستيك.
 175 ريال803.364.66بيج

 175 ريال604.068.08برتقالي
 

 HUSARÖ طاولة جانبية. 
فوالذ مجلفن مكسو ببودرة و بالستيك. عرض 4٩ 

× طول 4٩ سم, ارتفاع 51 سم, االرتفاع ُمتضّمّنا اليد 
7٣ سم.

 225 ريال704.107.44رمادي غامق
 

TRANARÖ مقعد/طاولة جانبية, داخل/خارج 
المنزل. عرض5٦×عمق41×ارتفاع4٣ سم. فوالذ مكسو 

ببودرة و بالستيك. المقعد/الطاولة الجانبية يمكن 
تكديسها لتوفير المساحة عند عدم استخدامها.

 95 ريال104.114.21 أحمر 
 

طاوالت القهوة والطاوالت الجانبية

BRUSEN كنبة 3 مقاعد. 
عرض14٦×عمق٦4×ارتفاع75 سم. مقعد: 

عرض1٢0×عمق5٢×ارتفاع4٢ سم. فوالذ مكسو 
 50x50( ببودرة. يمكن استكمالها مع وسادة كرسي

سم( FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA أو 
 .HÅLLÖ

 1295 ريال704.241.47أحمر

الكراسي بذراعين، 
الكنب، الطاوالت ومسند 
القدمين في الهواء الطلق.

االسترخاء بكل سهولة

لماذا تحد من مساحة معيشتك؟ يمكنك بسهولة إعداد منطقة استرخاء جماعية في الهواء الطلق أيضاً. ابدأ 
بمقاعد مثل الكنب ذو الوحدات المنفصلة أو الكنب المستقل والكراسي بذراعين و بوف أو اثنين. أضف طاولة 

قهوة أو طاولة جانبية، بحيث يتاح لك ولضيوفك مكان لوضع الطعام والشراب. ثم استرخ من الحياة داخل 
المنزل واحصل عىل هذا الكتاب أو لعبة األلواح أو الهاتف الذكي أو تناول وجبة خفيفة في الهواء الطلق.

الراحة واالسترخاء في الهواء الطلق



٦٥ ٦٤

أرائك االسترخاء في الهواء 
الطلق، كراسي الشاطئ،

األراجيح الشبكية وغيرها الكثير

الراحة واالسترخاء في الهواء الطلقالراحة واالسترخاء في الهواء الطلق

ÄPPLARÖ أريكة استرخاء. طول 199×عرض 71×ارتفاع 33 سم. 
خشب السنديان الصلب.

٥١٩ ريال902.085.43بني مصبوغ

IKEA PS VÅGÖ كرسي مريح. 
مقعد: عرض ٥٥× عمق ٥0× ارتفاع 3٦ سم. بالستيك.

١٣٩ ريال101.746.41أبيض

TORHOLMEN أريكة استرخاء. طول 219 × عرض 70 
×ارتفاع ٤7 سم. ألومنيوم مكسو ببودرة.

٧٨٥ ريال203.123.26رمادي

BUSSAN مقعد محشو, داخل/خارج المنزل. 
طول187/9٤×عرض٦7×ارتفاع70/20 سم. بولييستر وبالستيك. 
يمكنك استخدام هذا المقعد المحشو بطرق متعددة، قم بطّيه 
ليصبح كرسي مريح، أو افرده ليصبح أريكة استرخاء منخفضة. 

٥٢٥ ريال503.129.09رمادي

ألعمالك 
التجارية 

أيضاً!

أرائك االسترخاء, كراسي الشاطئ, األراجيح الشبكية وغيرها الكثير

FREDÖN أرجوحة شبكية. طول200×عرض100 سم. 100% بولييستر, 
أوكالبتوس صلب وبالستيك. أقصى حمولة 120 كجم. يمكن 

استكماله مع GÅRÖ حامل االرجوحة الشبكية.

٢٢٥ ريال802.873.62بيج

GÅRÖ حامل االرجوحة الشبكية. طول301×عرض119×ارتفاع 
129 سم. فوالذ مكسو ببودرة وبالستيك. أقصى حمولة 120 كجم.

٣٣٩ ريال802.515.13رمادي 

DYNKOBB قبعة القش, أعشاب البحر.

١٥ ريال104.433.61

AXELSÖ حقيبة, أعشاب البحر. 

٣٩ ريال704.433.58

www.IKEA.com/sa لمشاهدة اختياراتنا الكاملة فإنه بإمكانك زيارة قسم المعيشة بالهواء الطلق و موقعنا

استرخ كما يحلو لك

التأمل تحت شجرة مظللة أو اكتساب البشرة للون البرونزي الجميل بجوار حمام السباحة مع معالجات البشرة 
- يُعتبر االسترخاء أمراً شخصياً. لهذا السبب فإننا نقدم لك الكثير من الخيارات المريحة لمساعدتك عىل 

االسترخاء مثل أرائك االسترخاء وكراسي الشاطئ والكراسي المريحة ومقعد الكيس القماشي. ولألوقات التي 
تنفرد فيها بنفسك تماماً ، فإن لدينا األراجيح الشبكية لالسترخاء. هناك حامل األرجوحة أيًضا ، لذا يمكنك 
تعليقه حتى تنمو أشجار النخيل المواجهة للشاطئ. ومع ذلك ، فبإمكانك أخذ قسًطا من الراحة ، وال تنَس 

القبعة من القش. نعم ، إنها متوّفرة لدينا في تشكيلة منتجاتنا!



٦٧ ٦٦

إبَق لمزيد من الوقت

احصل عىل قسطاً من الراحة من خالل القيلولة الطويلة والوجبات الطويلة مع وسائدنا السميكة المبطنة. في 
تشكيلة متنوعة من األلوان ، فإنها تُضفي لمسة إضافية من األناقة إىل المقاعد الخارجية الخاصة بك. يتمّيز 

الكثير منها بألوان مقاومة للبهتان - بفضل كيفية صباغتها - وهي مقاومة للماء ، حتى تتمكن من التخلص من 
الماء بعد الزخات الخفيفة من األمطار. يتمتع معظمها بعمر افتراضي أطول ألنه يمكنك قلبها واستخدامها عىل 
كال الجانبين. تحافظ أربطتها و / أو األشرطة عىل وسائد الكرسي واللبادات ثابتة في مكانها عىل الكرسي أيًضا. 
تحتوي العديد من تلك الوسائد عىل أغطية قابلة لإلزالة وقابلة للغسل في غسالة المالبس الكهربائية لتنظيف 

بقع اآليس كريم بسهولة.

وسائد الراحة
بالهواء الطلق
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وسائد الراحة بالهواء الطلق وسائد الراحة بالهواء الطلق

FRÖSÖN غطاء لوسادة مقعد/ظهر, 116×45 سم. يمكن 
استكمالها مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة مقعد/ظهر.

٣٩ ريال303.917.14بيج
٣٩ ريال203.917.19رمادي غامق

FRÖSÖN غطاء لوسادة الكرسي قطر ٣5 سم. يمكن 
استكمالها مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي 

قطر 35 سم.

24 ريال303.917.09بيج
24 ريال803.917.16رمادي غامق

FRÖSÖN غطاء لوسادة الكرسي 44×44 سم. يمكن استكمالها 
مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي 44×44 سم. 

2٩ ريال103.917.10بيج
2٩ ريال603.917.17رمادي غامق

FRÖSÖN غطاء لوسادة الكرسي 50×50 سم. يمكن استكمالها 
مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي50×50 سم.

٣5 ريال904.129.35بيج
٣5 ريال504.129.42رمادي غامق

٣5 ريال104.272.24أحمر
٣5 ريال504.129.37أزرق

DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي قطر ٣5 سم. 
سماكة 4 سم.

15 ريال803.918.39رمادي

DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي 44×44 سم.  
سماكة 5 سم.

٣0 ريال803.918.44رمادي

DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة مقعد/ظهر. 
تتألف من: وسادة مقعد واحدة )45 × 42 سم( 

ووسادة للظهر )45 × 71 سم(. سماكة 5 سم.
٧5 ريال203.918.56رمادي

DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الكرسي 50×50 سم. 
سماكة 5 سم.

٣4 ريال604.178.97رمادي

FRÖSÖN غطاء لوسادة مقعد 62×62 سم. يمكن استكمالها 
مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة مقعد, 62×62 سم. 

65 ريال903.917.11بيج
65 ريال403.917.18رمادي غامق

FRÖSÖN غطاء لوسادة الظهر 62×44 سم. يمكن استكمالها 
مع DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة مقعد 62×44 سم. 

٣٩ ريال703.917.12بيج
٣٩ ريال003.917.15رمادي غامق

DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة الظهر 62×44 سم. 
سماكة 14 سم. 

4٩ ريال103.918.33رمادي

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 

 .DUVHOLMEN بشكل منفصل عن الوسائد الداخلية FRÖSÖN تباع أغطية الوسائد
لماذا ؟ لجعل الحياة أفضل ، بالطبع! يمكنك تغيير مظهر أثاثك الخارجي عن طريق تغيير 
األغطية. سيستغرق األمر بعض الوقت حتى يبهت لونه ألننا نقوم بصباغة الغزل بطريقة 

تجعل اللون يدوم لفترة أطول - ويستخدم كميات أقل من الماء. لن تنزلق عىل مقعدك 
وذلك بفضل األشرطة التي تُبقي الوسادة في مكانها.

يمكنك التخلص من الماء الناتج عن المطر الخفيف ألن FRÖSÖN طاردة للماء دون 
استخدام مواد كيميائية تحتوي عىل مادة الفلورين. إذا كان الغطاء متسخًا ، فما عليك 

 PET سوى غسله. ويمكنك االسترخاء مع العلم تماًما أننا نصنع الغطاء من زجاجات

البالستيكية المعاد تدويرها ، مما يقلل من استخدام المواد الخام الجديدة ويقلل من 
تأثيرها البيئي.

HÅLLÖ وسادة كرسي 44×44 سم. سماكة: 6 سم. 

4٩ ريال504.222.10أسود

HÅLLÖ وسادة كرسي 50×50 سم. سماكة: 6 سم. 

٧5 ريال402.644.85أسود

HÅLLÖ

تتمتع وسائد HÅLLÖ بعمر افتراضي أطول ، حيث يمكن قلبها واستخدامها عىل كال 
الجانبين. النسيج مصبوغ بطريقة أكثر استدامة مما يجعل اللون يدوم لفترة أطول في 

الشمس.

HÅLLÖ وسادة المقعد والظهر. تقلل عملية الصباغة مع خليط البوليمر من استهالك 
الماء والصبغ مع تحسين ثبات اللون مقارنة بتقنيات الصباغة التقليدية.

HÅLLÖ وسادة مقعد 62×62 سم. سماكة: 8 سم غطاء وسادة: 
100% بوليستر. النسيج الداخلي: بولي بروبلين غير منسوج. الحشوة: 
حشوة بوليستر/اسفنج بولي يوريثان. غطاء قابل للغسل بالغسالة 

الكهربائية, ال يجب غسل الوسادة الداخلية.
115 ريال602.645.40أسود

HÅLLÖ لبادة أريكة استرخاء 1٩0×60 سم. سماكة: 5 سم. 

245 ريال302.645.65أسود

HÅLLÖ وسادة مقعد 62×42 سم. سماكة: 18 سم غطاء وسادة: 
100% بوليستر. النسيج الداخلي: بولي بروبلين غير منسوج. الحشوة: 

ألياف البوليستر المجّوفة. غطاء ووسادة داخلية قابلين للغسل 
بالغسالة الكهربائية.

٧5 ريال802.644.93أسود

HÅLLÖ وسادة مقعد/ظهر, عمق المقعد 48 سم, ارتفاع الظهر 
68 سم, العرض 47 سم. سماكة: 6 سم. 

14٩ ريال702.644.60أسود

FRÖSÖN أغطية الوسائد: 100% بولييستر, قابلة للغسل بالغسالة الكهربائية. 
DUVHOLMEN وسائد داخلية: الحشوة; حشوة من البولييستر/ اسفنج البولي يوريثان. ال يجب غسلها.

النسيج: 100% من البوليستر; الحشوة: حشوة من البولييستر/ اسفنج البولي يوريثان. غسيل يدوي.
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DUVHOLMEN وسادة داخلية لوسادة مقعد 62×62 سم. 
سماكة 12 سم. 

٨0 ريال503.918.50رمادي

تضيف وسائد الكرسي KUDDARNA ووسائد المقعد/ الظهر ووسائد الظهر مظهرًا 
تقليديًا للجلوس في الهواء الطلق ولديها أربطة تثّبتها في مكانها. تتمتع جميعها بعمر 
افتراضي أطول ، حيث يمكن قلبهم واستخدامهم عىل كال الجانبين. نسيجهم المقاوم 
للبهتان مصبوغ بطريقة أكثر استدامة مما يجعل اللون يدوم لفترة أطول في الشمس 

أيًضا. تقلل عملية الصباغة مع خليط البوليمر من استهالك الماء واألصباغ مع تحسين 

ثبات اللون مقارنة بتقنيات الصباغة التقليدية. تحتوي وسادة المقعد عىل غطاء قابل 
للنزع وقابل للغسل في غسالة المالبس مع نقاط مقاومة لالنزالق عىل الجانب السفلي 

تحافظ عىل وضع الوسادة في مكانها.

النسيج: 100 % البوليستر. الحشوة: رغوة البولي يوريثان. غسل يدوي.

KUDDARNA وسادة كرسي, 36×32 سم. سماكة 6 سم.

2٩ ريال204.110.67بيج
2٩ ريال204.110.72أزرق فاتح

2٩ ريال104.110.82رمادي

KUDDARNA وسادة كرسي, 44×44 سم. سماكة 7 سم.

٣٩ ريال004.110.87بيج
٣٩ ريال004.110.92أزرق فاتح

٣٩ ريال504.111.03رمادي

KUDDARNA وسادة كرسي, 50×50 سم. سماكة 7 سم.

4٩ ريال904.179.09 بيج
4٩ ريال904.179.14أزرق فاتح

4٩ ريال804.179.19رمادي

KUDDARNA وسادة مقعد 62×62 سم. سماكة 8 سم غطاء 
وسادة: 100% بوليستر. النسيج الداخلي: بولي بروبلين غير منسوج. 
الحشوة: حشوة بوليستر/اسفنج بولي بروبلين. غطاء قابل للغسل 

بالغسالة الكهربائية, ال يتم غسل الوسادة الداخلية.
٧5 ريال404.111.08بيج

٧5 ريال404.111.13أزرق فاتح
٧5 ريال304.111.23رمادي

KUDDARNA وسادة للظهر, 62×44 سم. سماكة 6 سم. 

 404.110.47SR 39بيج
 404.110.52SR 39أزرق فاتح

 304.110.62SR 39رمادي

KUDDARNA وسادة مقعد/ظهر, عمق المقعد 42 سم, ارتفاع 
الظهر 72 سم, عرض 45 سم.  سماكة 7 سم.

٧5 ريال204.111.28بيج
٧5 ريال204.111.33أزرق فاتح

٧5 ريال104.111.43رمادي 

KUDDARNA
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وسائد الراحة للهواء الطلق

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد 116×49 سم, ارتفاع 35 سم. 
تتواءم مع ÄPPLARÖ منّصة تخزين ١28×5٧ سم. 

1٠٣ ريال202.923.28أسود

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد 62×62 سم, ارتفاع 25 سم. 
تتواءم مع SOLLERÖN أقسام الكنب.

1٠٣ ريال604.098.21أسود

TOSTERÖ صندوق تخزين 129×44 سم, ارتفاع ٧9 سم.

1٧٥ ريال104.114.40أسود

BENÖ لبادة كرسي, قطر 35 سم. سماكة 3 سم. 

9 ريال903.365.50رمادي غامق 

BENÖ

TOSTERÖ أغطية للحماية

BENÖ وسادة تتميز بعمر افتراضي أطول، حيث يمكن 
قلبها واستخدامها عىل كال الجانبين. تقلل عملية الصباغة 

بمزيج البوليمر من استهالك الماء والصبغ مع تحسين 
ثبات اللون مقارنة بتقنيات الصباغة التقليدية.

Fabric: ١00% بوليستر. الحشوة: بوليستر حشوة. قابل 
للغسل بالغسالة الكهربائية.

لحماية وسائدك المستخدمة بالهواء الطلق من أشعة الشمس، االتساخ، األتربة والغبار عندما ال 
تكون قيد االستخدام، فإننا نوصي بتخزينها في TOSTERÖ حقائب أو صندوق التخزين يحمي 

وسائدك للهواء الطلق من اشعة الشمس.

TOSTERÖ صندوق تخزين,
١29×44 سم, ارتفاع ٧9 سم.

أسود. 104.114.40  

1٧٥ ريال

KUNGSÖ وسائد المقعد والظهر. يمكنك نفضها للتخلص من الماء الناتج عن المطر الخفيف ، ألن نسيج غطاء 
الوسادة طارد للماء. تقلل عملية الصباغة بمزيج البوليمر من استهالك الماء والصبغ مع تحسين ثبات اللون مقارنة 

بتقنيات الصباغة التقليدية.

KUNGSÖ

KUNGSÖ وسادة للظهر 62×44 سم. سماكة: ١8 سم. غطاء 
وسادة: ١00% بوليستر. النسيج الداخلي: بولي بروبلين غير منسوج. 

الحشوة: بوليستر ألياف مجّوفة. غطاء وسادة ووسادة داخلية 
قابلين للغسل بالغسالة الكهربائية.

11٠ ريال503.397.63أبيض

YTTERÖN

YTTERÖN وسادة كرسي قطر ٣٥ سم. سماكة 8 سم. 
2٧ ريال703.192.88 أزرق 

YTTERÖN وسادة كرسي 4٠×4٠ سم. سماكة 8 سم. 
٣9 ريال203.146.98أزرق

YTTERÖN وسادة مقعد/ظهر, عمق المقعد 4٧ سم, ارتفاع 
الظهر 45 سم, عرض 50 سم. سماكة 8 سم.

99 ريال803.147.04أزرق

YTTERÖN وسادة تتميز بعمر افتراضي أطول, حيث 
يمكن قلبها واستخدامها عىل كال الجانبين. 

Fabric: ١00% بوليستر. الحشوة: اسفنج بولي يوريثان. 
غسيل يدوي.

KUNGSÖ وسادة مقعد, 62×62 سم. سماكة: ١١ سم. غطاء 
وسادة: ١00% بوليستر. النسيج الداخلي: بولي بروبلين غير منسوج. 

الحشوة: بوليستر حشوة, اسفنج بولي يوريثان. غطاء قابل للغسل 
بالغسالة الكهربائية, ال يتم غسل الوسادة الداخلية.

149 ريال803.518.19أبيض



٧٣ ٧٢

تعزيز اسلوبك
يمكنك إضفاء لمحات من شخصيتك والحصول عىل حشوة اضافية تناسبك تماماً. سواء كنت تبحث عن لمسة رقيقة من 

األلوان، أو موسيقى البوب المؤثرة أو نمًطا الفًتا للنظر ، لدينا الكثير من الوسائد المزخرفة في الهواء الطلق لالختيار من بينها. 
إننا نصممها الستخدامها في الهواء الطلق ، بحيث يكون معظمها مقاوًما للبهتان من خالل عملية الصباغة بمزيج البوليمر 

األكثر مالءمة للبيئة. ومعظمها طارد للماء أيًضا - فقط قم بنفض المياه بعد المطر الخفيف، العابر. للحفاظ عىل نظافتها 
.TOSTERÖ وحمايتها عندما ال تكون قيد االستخدام ، نوصي بحقائب وصندوق التخزين

الوسائد 
واألغطية 

الجمالية
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وسائد وأغطية تجميلية وسائد وأغطية تجميلية

www.IKEA.com/sa ، لالطالع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم المنسوجات ، وقسم منتجات األثاث لألماكن الخارجية تم تصميم هذه الوسادة المقاومة للماء والبهتان لالستخدام باألماكن الخارجية، ويمكن استخدامها في الداخل أيضاً.

FESTHOLMEN غطاء وسادة, بيج. 100% بوليستر. قابل 
للغسيل بالغسالة الكهربائية.تتناسب مع لبادة وسادة 

٥0×٥0 سم و 40×6٥ سم. يمكن استكمالها مع لبادة وسادة 
داخلية ٥0×٥0 سم/40×6٥ سم, عند استخدامها باألماكن 

الخارجية.
٤٩ ريال404.112.50 ٥0×٥0 سم

MAJALOTTA غطاء وسادة, ٥0x٥0 سم. 100% قطن. قابل للغسيل 
بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0x٥0 سم.

٢٢ ريال404.258.03أزرق/برتقالي زاهي

SÖTHOLMEN غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. الوسادة 
الداخلية مقاومة للرطوبة, حيث أن الغطاء يتمّيز بنسيج 

طارد للماء. تظل األلوان زاهية لمدة أطول حيث أن 
النسيج مقاوم للبهتان. غطاء وسادة: 100% بولي بروبلين. 

النسيج: 100% بوليستر. قابل للغسيل بالغسالة الكهربائية. 
تتناسب مع لبادة وسادة ٥0×٥0 سم. يمكن استكمالها مع 
لبادة وسادة داخلية ٥0×٥0 سم, عند استخدامها باألماكن 

الخارجية.
٦٩ ريال003.940.02برتقالي

٦٩ ريال703.940.08أزرق

GULLINGEN غطاء وسادة, 40×6٥ سم. 100% بوليستر. 
قابل للغسيل بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة 
وسادة 40×6٥ سم. يمكن استكمالها مع لبادة وسادة 

داخلية 40×6٥ سم, عند استخدامها باألماكن الخارجية. 
٢٧ ريال503.940.66بيج

٢٧ ريال303.940.53غامق أزرق SÖTHOLMEN غطاء وسادة يُضفي األلوان والشخصية 
المتمّيزة لألماكن الخارجية الخاصة بك. كل غطاء مصنوع 
يدوياً في فيتنام وتعكس اللمسات الفريدة للصّناع المهرة 

الذين قاموا بصناعتها.

كيفية المزج والمطابقة بين الوسائد

FUNKÖN وسادة, 60×30 سم. يمكن الحفاظ عىل الغطاء 
نظيفاً وزاهياً, حيث يمكنك نزع الغطاء وغسلة بالغسالة 

الكهربائية. غطاء وسادة: 100% بوليستر. نسيج داخلي: غير 
منسوج بولي بروبلين. الحشوة: بوليستر أنسجة مجّوفة.

٢٩ ريال404.113.87 ألوان متعددة
٢٩ ريال504.113.82 أصفر/وردي فاتح

FUNKÖN غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% بوليستر. قابل 
للغسيل بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة 

٥0×٥0 سم. يمكن استكمالها مع لبادة وسادة داخلية 
٥0×٥0 سم, عند استخدامها باألماكن الخارجية. 

٢٥ ريال404.112.26أصفر
٢٥ ريال804.112.34أحمر/وردي فاتح

INGRUN أغطية, 130×1٧0 سم. المواد: 8٧% أكريليك, 13% قطن. 
قابل للغسيل بالغسالة الكهربائية. نفس المعلومات مثل الوسادة 

الداخلية في الصفحة المقابلة.
٣٩ ريال204.093.90رمادي

٣٩ ريال404.093.94أبيض

وسادة لبادة داخلية, أبيض. بولي بروبلين/بوليستر. قابل للغسيل 
بالغسالة الكهربائية.

١٤ ريال٥0602.621.93×٥0 سم

١٩ ريال40102.308.97×6٥ سم

تم تصميم هذه الوسائد لألماكن الخارجية. لذلك يمكنك نفضها 
للتخلص من الماء الناتج عن المطر الخفيف ، ألن غطاء الوسادة من 

نسيج طارد للماء. ويظل اللون زاهياً لفترة أطول نظرًا ألن القماش 
مقاوم للبهتان. يمكنك استخدامها في الداخل أيضاً.

عىل الرغم من أن الوسائد الداخلية ليست مقاومة للماء أو للبهتان، 
إال أنه ال يزال بإمكانك استخدامها كإضافات حيوية لألماكن الخارجية - 

لفترة من الوقت. إلبقائها زاهية وملونة، من المهم إعادتها إىل الداخل 
عندما تنتهي من االستمتاع بأشعة الشمس.

وسائد األماكن الداخليةوسائد األماكن الداخلية/الخارجية

MAJALISA غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% قطن. قابل للغسيل 
بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0x٥0 سم.

٢٧ ريال504.257.65أزرق/أخضر/أصفر

GURLI غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% قطن. قابل للغسيل 
بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0×٥0 سم.

١٢ ريال004.262.01أزرق غامق 

SOMMAR ٢0١٩ غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% قطن. قابل 
للغسيل بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0×٥0 سم.

٢٢ ريال504.262.08أزرق فاتح/متعددة األلوان

SOMMAR ٢0١٩ غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% قطن. قابل 
للغسيل بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0×٥0 سم.

٢٢ ريال404.262.04أبيض/أخضر/أصفر/مخطط

GURLI غطاء وسادة, ٥0×٥0 سم. 100% قطن. قابل للغسيل 
بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع لبادة وسادة ٥0×٥0 سم.

١٢ ريال504.334.16أزرق فاتح 

تريد أن تجعل كنبة األماكن الخارجية في الهواء الطلق مريحة وأنيقة 
مثل كنبتك داخل المنزل؟ قم بإعداد تشكيلة من الوسائد! إليك 
طريقة واحدة للقيام بذلك بسهولة الخطوات 1 ، 2 ، 3 من خالل 

تشكيلتنا من الوسائد الداخلية والخارجية. إنها مصممة لتتناسق مع 
بعضها البعض ، لذلك فإنه من السهل تجميعها مًعا.

تلميحات مفيدة:
إننا نتحدث هنا عن األغطية بشكل أساسي. ستحتاج أيًضا إىل اللبادات أو 

الوسائد ذات الصلة. إذا كنت تشعر بالمغامرة أو أنك تعشق نمطاً معيناً أوالً 
، فقم بعكس ترتيب الخطوات.

ابدأ باختيار قاعدة من وسادة المقعد والظهر المريحين بلونك . 1

الطبيعي المفّضل. إنها وسائد سميكة، مبّطنة ، و أكبر حجماً 

.XX .عىل صفحة FRÖSÖN بأغطية مثل

أضف لونًا قوياً أو لونين - ربما عبارة عن بقعة ساطعة من اللون . 2

 SÖTHOLMEN البرتقالي أو بدرجة أكثر هدوًءا. تحتوي األغطية

و GULLINGEN عىل ألوان متناسقة )وتفاصيل لطيفة أيًضا(.

اختر نمًطا مثل الخطوط أو األزرار أو األشكال الهندسية . 3

المتداخلة. ابحث عن وسادة مزخرفة مثل FESTHOLMEN أو 

FUNKÖN أو غيرها عىل الصفحة المقابلة. اآلن خذ مقعدك 

واسترخ!
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تتمّيز جميع المظالت وشرفات المراقبة لدينا بنسيج من البوليستر مع حماية من األشعة 
فوق البنفسجية. إليك ما تعنيه مقاييس الحماية المختلفة من الشمس:

 UPF حماية ممتازة +50 قماش له تصنيف
)عامل حماية األشعة فوق البنفسجية( من 

+50 ، مما يعني أنه يمنع 98 ٪ من األشعة فوق 
البنفسجية.

 UPF حماية جيدة جداً +25 قماش له تصنيف
)عامل حماية األشعة فوق البنفسجية( من +25 

، مما يعني أنه يحجب 96 ٪ من األشعة فوق 
البنفسجية.

حماية جيدة +15 لديها تصنيف UPF )عامل 
حماية األشعة فوق البنفسجية( الذي يبلغ +15 
، مما يعني أنه يحجب 9٣ ٪ من األشعة فوق 

البنفسجية.

أضف ُظلّة وبعض الخصوصية

إن االستمتاع بالحياة في الهواء الطلق يعني التعرض لجميع إيجابيات وسلبيات الطبيعة - ناهيك عن الجيران 
أو حياة المدينة بشكل عام. شرفات المراقبة والمظالت تساعد عىل حمايتك من عناصر الطبيعة المحيطة وتوّفر 
الحماية من األشعة فوق البنفسجية. بعض مظالتنا طاردة للماء ، لذا فأنت محمي من األمطار الخفيفة العابرة. 

يمكنك أيضاً استكمال شرفة المراقبة بشبكة LAPPÖN أو استخدام الستائر عىل شرفة KARLSÖ للحصول عىل 
المزيد من المناخ المريح. تساعد ستائر الخصوصية في إبقاء أعين الغرباء بعيًدا لمنحك المزيد من راحة البال.

شرفات المراقبة، 
المظالت، الُظلة 

و ستائر الخصوصية
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شرفات المراقبة, المظّلت, الُظلّة و ستائر الخصوصية شرفات المراقبة, المظّلت, الُظلّة و ستائر الخصوصية

قواعد المظّلت

KARLSÖ مظلّة, معلّقة. قطر300 سم, ارتفاع 260 سم. فوالذ مكسو 
ببودرة و 100% بوليستر. وزن نسيج: بيج 200 جرام/متر مسطح, أسود 180 

 SVARTÖ يجب استكمالها مع .UPF 50+ :جرام/متر مسطح. نسيج
قاعدة المظلّة )أو مع 4 ألواح من الخرسانة, أقل حجم ممكن 

30×30 سم, أقل وزن إجمالي. 50 كجم(.
٤١٥ ريال102.602.95بيج

FISKÖ قاعدة مظلّة. عرض 3٩× عمق 3٩. أقصى قطر للعمود 
32 ملم, أقل قطر للعمود 18 ملم. بلستيك البولي بروبلين. يجب 

ملئها بالماء أو الرمال. إذا تم ملئها بالماء, يجب إفراغ قاعدة المظلّة 
من الماء عند نهاية الموسم. تناسب RAMSÖ مظلّة 160 سم.

٥٢ ريال100.967.52أبيض

BRAMSÖN قاعدة مظلّة. طول 40× عرض 2٩ سم. وزن: 15 كجم. 
أقصى قطر للعمود 38 ملم. أقل قطر للعمود 25 ملم. بلستيك 

وخرسانة. تناسب FLISÖ مظلّة.
١٢٩ ريال 902.657.60أسود

SVARTÖ قاعدة مظلّة. طول ٩٩ × عرض ٩٩ × ارتفاع 11 سم. 
بلستيك بولي بروبلين. تناسب قواعد المظّلت المتقاطعة. يجب أن 
تكون قاعدة المظلّة مليئة بالكامل بالرمل. هناك حاجة إىل حوالي 64 

لتراً من الرمال )حوالي ٩0 كجم(.
٢٠٥ ريال102.853.28رمادي غامق

GRYTÖ قاعدة مظلّة. قطر60 سم. بلستيك البولي بروبلين. 
تناسب المظّلت التالية: KUGGÖ/LINDÖJA, KARLSÖ )300 سم(, 

LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ. أقل قطر 
للعمود 30 ملم, أقصى قطر للعمود 50 ملم. يجب أن تكون قاعدة 
المظلّة مليئة بالكامل بالرمل. هناك حاجة إىل حوالي 25 لتراً من 

الرمال )حوالي 35 كجم(.
١٥٥ ريال903.146.90رمادي غامق

LÖKÖ قاعدة مظلّة. قطر5٩ سم. وزن: 40 كجم. خرسانة. تناسب 
المظّلت التالية: KUGGÖ/LINDÖJA, KARLSÖ )300 سم(, 

LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ )200 سم(.
٢٥٥ ريال901.150.73رمادي

SEGLARÖ مظلّة, معلّقة, قابلة لإلمالة.
طول 330×عرض 240×ارتفاع 260 سم. ألومنيوم مكسو ببودرة و %100 

 .UPF 50+ :بوليستر. وزن النسيج: 200 جرام/متر مسطح. نسيج
يمكنك بسهولة إدارة المظلّة لتظليل مناطق مختلفة حيث يمكن 
تدويرها 360 درجة. يجب استكمالها مع SVARTÖ قاعدة المظلّة 

)أو مع 4 ألواح من الخرسانة, أقل حجم ممكن 50×50 سم, أقل وزن 
إجمالي. ٩0 كجم(.

٦٧٥ ريال303.878.68بيج

LJUSTERÖ مظلّة, قطر400 سم, ارتفاع 2٩5 سم, العمود 
قطر48 ملم. ستانلس ستيل و 100% بوليستر. وزن نسيج: 200 جرام/

متر مسطح. نسيج: +UPF 50. المظلّة يجب تثبيتها في غرض ثابت, 
مثل جدار أو شجرة, وكذلك إىل األرض بواسطة الحبل المرفق. ال 

يتم تضمين أوتاد تأمين تثبيت المظلّة في األرض. يمكن إزالة ُظلّة 
المظلّة وغسلها باليد. تتناسب مع GRYTÖ أو LÖKÖ قاعدة المظلّة.

٤١٥ ريال202.603.13بيج

LÅNGHOLMEN مظلّة, طول 300 سم, عرض 250 سم, ارتفاع: 
260 سم, العمود قطر48 ملم. مصبوغ أوكاليبتوس صلب و %100 
 .UPF 50+ :بوليستر. وزن نسيج: 200 جرام/متر مسطح. نسيج

تتناسب مع GRYTÖ أو LÖKÖ قاعدة المظلّة.
٤٩٩ ريال304.014.78بني/بيج

SAMSÖ مظلّة, قابلة لإلمالة, قطر200 سم, ارتفاع قابل للتعديل 
 and 230 سم, العمود قطر32 ملم. فوالذ مكسو ببودرة to 165 بين
 .UPF 25+ :100% بوليستر. وزن نسيج: 1٧0 جرام/متر مسطح. نسيج

تتناسب مع GRYTÖ أو LÖKÖ مظلّة قاعدة.
١٢٩ ريال503.118.15بيج

HÖGÖN مظلّة, قطر 2٧0 سم, ارتفاع 23٩ سم, العمود قطر 38 
ملم. ألومنيوم مكسو ببودرة و 100% بوليستر. وزن نسيج: 1٧0جرام/

متر مسطح. نسيج: +UPF 25. ُظلّة المظلّة يمكن إزالتها وغسلها 
بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع GRYTÖ أو LÖKÖ قاعدة المظلّة.

١٧٥ ريال204.114.30أبيض
١٧٥ ريال904.114.36أزرق فاتح

KUGGÖ/LINDÖJA مظلّة, قابلة لإلمالة, قطر300 سم, ارتفاع 
240 سم, العمود قطر38 ملم. ألومنيوم مكسو ببودرة و 100% بوليستر. 

وزن نسيج: بيج 200جرام/متر مسطح, أسود و أزرق 180جرام/متر 
مسطح. نسيج: +UPF 50. ُظلّة المظلّة يمكن إزالتها وغسلها 

بالغسالة الكهربائية. تتناسب مع GRYTÖ أو LÖKÖ قاعدة المظلّة.
٢٩٤ ريال192.674.62بيج

٢٩٤ ريال892.678.02أسود
٢٩٤ ريال492.914.46أزرق غامق

FLISÖ مظلّة, طول 160 سم, عرض 100 سم, ارتفاع قابل للتعديل 
بين to 150 230 سم, العمود قطر32 ملم. فوالذ مكسو ببودرة و 

 .UPF 25+ :100% بوليستر. وزن نسيج: 1٧0 جرام/متر مسطح. نسيج
تتناسب مع BRAMSÖN قاعدة المظلّة.

٧٢ ريال602.602.50أسود

المظّلت

إلعداد المظلّة أو الُظلّة التي يمكن تنظيفها في الغسالة ، فإننا نقوم 
بتجميعها! تتكون هياكل المظّلت KUGGÖ و OXNÖ من العمود 

 LINDÖJA الوسطي وضلوع الُظلّة. يمكنهم الميل أيضاً. ُظلّة المظلّة
تناسب بسهولة هياكل المظّلت KUGGÖ و OXNÖ. تأتي الُظلّة 

القابلة للفصل باأللوان األزرق أو األسود أو األزرق الداكن، حتى تتمكن 
من تغيير مظهر المظلّة. أضف القاعدة للستقرار ، وستكون جاهًزا 

أليام االسترخاء في الظل.

لعناية أسهل وعمر افتراضي أطول

المظّلت المعلّقة

OXNÖ/LINDÖJA مظلّة, معلّقة, قابلة لإلمالة. قطر300 سم, ارتفاع 
265 سم. ألومنيوم مكسو ببودرة و 100% بوليستر. وزن نسيج: بيج 

 UPF :200جرام/متر مسطح, أسود و أزرق 180جرام/متر مسطح. نسيج
The .+50 مظلّة ُظلّة يمكن إزالتها وغسلها بالغسالة الكهربائية. يجب 

استكمالها مع SVARTÖ قاعدة المظلّة )أو مع 4 ألواح من الخرسانة, 
أقل حجم ممكن 50×50 سم, أقل وزن إجمالي. ٩0 كجم(.

٤٤٥ ريال692.914.50بيج
٤٤٥ ريال992.914.58أسود

٤٤٥ ريالDark892.914.54 أزرق

+

+=

+=

KUGGÖ/LINDÖJA كيف يمكنك إعداد مظلّة

 ,OXNÖ/LINDÖJA كيف يمكنك إعداد المظلّة المعلّقة

LINDÖJA ُظلّة المظلّة KUGGÖ هيكل مظلّة
بيج, أسود أو أزرق غامق

 LÖKÖ 
قاعدة المظلّة

SVARTÖ قاعدة المظلّةOXNÖ هيكل مظلّة, معلّقة LINDÖJA ُظلّة المظلّة 
بيج, أسود أو أزرق غامق

 GRYTÖ 
قاعدة المظلّة

++=
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شرفات المراقبة, المظّلت, الُظلّة و ستائر الخصوصية

www.IKEA.com/sa للطلع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم المعيشة بالهواء الطلق و

KARLSÖ شرفة مراقبة مع ستائر. أبيض. فوالذ مكسو ببودرة 
 LAPPÖN يمكن مزجها مع .UPF 50+ :و 100% بوليستر. النسيج

شبكة لشرفة مراقبة. 

 ٤٩٥ ريال304.114.58عرض 300× عمق 300× ارتفاع 258 سم

AMMERÖ شرفة مراقبة. بني غرمق/بيج. فوالذ مكسو ببودرة و 
100% بوليستر. النسيج: +UPF 50. يمكن مزجها مع LAPPÖN شبكة 

لشرفة مراقبة.

 ١٢٩٥ ريال601.988.47عرض 300× عمق 300× ارتفاع 2٦0 سم

شرفات المراقبة

الُظلّة و ستائر الخصوصية

أغطية المظّلت

DYNING ُظلّة. طول 300× عرض 200 سم. 100% بوليستر. النسيج: 
.UPF 25+

 ٩٩ ريال601.257.85أبيض 

SOLIG شبكة. قطر 150 سم, ارتفاع 300 سم. 100% بوليستر.

 ٧٩ ريال101.481.57أبيض

DYNING ستائر الخصوصية للشرفة. طول 250× ارتفاع 80 سم
. 100% بوليستر. النسيج: +UPF 25. حواجز واقية من الرياح والشمس 

وتزيد من الخصوصية المطلوبة بالشرفة. 

 ٥٠ ريال803.407.84 أبيض
 ٥١ ريال803.380.12أسود

لحماية مظلّتك من االتّساخ، وأشعة الشمس واألمطار والتلّوث عندما ال تكون قيد 
االستخدام، فإننا نوصي باستخدام TOSTERÖ غطاء مقاوم للماء.

TOSTERÖ غظاء مظلّة, طول 220 سم, أقصى قطر 38 
OXNÖ/ :سم, أقل قطر 35 سم. تناسب المظّلت التالية

 LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ (hanging), BAGGÖN,
.LJUSTERÖ و LÅNGHOLMEN

 ٧٩ ريال003.245.61أسود

BRAMSÖN/FLISÖ مظلّة مع قاعدة. 
أسود.

  290.109.75

٢٠١ ريال
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اإلضاءة لقضاء أمسية مريحة

إن غروب الشمس ال يعني أن تتوقف عن الشعور بالمتعة! قم بتشغيل اإلضاءات أينما كنت واضبط حالتك 
المزاجية الذي تريدها باستخدام اإلضاءة الخارجية. إن لدينا المصابيح - المعلّقة ، مصابيح الطاولة ، والمصابيح 

األرضية - وسالسل اإلضاءة والفوانيس. تستخدم جميع مصابيح SOLVINDEN تقريًبا الخاليا الشمسية 
لتحويل ضوء الشمس إىل كهرباء ، لذلك فإنها ال تضيف إىل فواتيرك للكهرباء وال تستخدم األسالك والكابالت 
والمقابس غير المرتبة. في تلك الليالي الباردة التي تحتاج إىل جرعة إضافية من الدفء ، ستعمل سلة النيران 

BROKÖ عىل اضفاء جو من الدفء إىل جميع األشياء.

اإلضاءة 
لألماكن الخارجية
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اإلضاءة لألماكن الخارجية

SOLVINDEN LED مصباح معلّق بالطاقة الشمسية, 
شكل كروي. قطر22 سم, االرتفاع الكلّي: 19 سم.

٢٩ ريال004.219.39 أبيض

٢٥ ريال904.219.30أحمر مخطط

٢٩ ريال504.219.32أخضر زهور
٢٥ ريال704.219.31أزرق منّقط

SOLVINDEN LED مصباح معلّق بالطاقة الشمسية, 
شكل كروي. قطر30 سم, االرتفاع الكلّي: 26 سم.

٣٥ ريال804.219.35أبيض
٣٥ ريال104.219.29أصفر مخطط
٣٥ ريال704.219.26أزرق مخطط

٣٥ ريال304.219.28أزرق زهور
٣٥ ريال504.219.27أحمر منّقط

SOLVINDEN LED مصباح معلّق بالطاقة الشمسية, 
شكل كروي. قطر45 سم, االرتفاع الكلّي: 40 سم.

٤٥ ريال104.219.34أبيض
٤٥ ريال304.219.33متعدد األلوان

٤٥ ريال204.219.24أصفر زهور
٤٥ ريال904.219.25أخضر منّقط

SOLVINDEN LED مصباح معلّق بالطاقة الشمسية, 
شكل كروي. قطر70 سم, االرتفاع الكلّي: 65 سم.

٩٥ ريال204.219.19أحمر مخطط
٩٥ ريال404.219.23أصفر منّقط

SOLVINDEN LED مصباح بالطاقة الشمسية. نصف كروي, 
قطر 18 سم, ارتفاع: 9 سم. 

٢٩ ريال504.219.46أبيض
 )Ladybird( ٤٩ ريال004.221.56دعسوقة

SOLVINDEN LED فانوس بالطاقة الشمسية, ارتفاع 30 سم. 

٥٩ ريال304.220.94أحمر
٥٩ ريال104.220.90أبيض

SOLVINDEN LED مصباح طاولة بالطاقة الشمسية. 

أحمر/أبيض,
٣٩ ريال404.221.02قطر13 سم, ارتفاع: 30 سم

أزرق/أبيض,
٥٩ ريال404.220.98قطر17 سم, ارتفاع: 42 سم

SOLVINDEN LED عصي إضاءة أرضية بالطاقة الشمسية. 
زهرة, ارتفاع: 38 سم, طول السلك 3.0 متر.

٦٥ ريال704.219.45أحمر
٥٩ ريال004.219.44أصفر

SOLVINDEN LED مصباح طاولة بالطاقة الشمسية, 
االرتفاع الكلّي: 45 سم. 

٧٩ ريال204.219.43أصفر مخطط

SOLVINDEN LED مصباح أرضي بالطاقة الشمسية, 
االرتفاع الكلّي: 150 سم. 

١٦٥ ريال404.219.42أحمر منّقط

المصابيح المعلّقة مصابيح األرضية ومصابيح الطاولة

اإلضاءة لألماكن الخارجية

BORRBY فانوس لكتلة شمع, داخل/خارج المنزل. 
صلب وزجاج. طول 15 × عرض 15 سم. 

٣٩ ريال101.561.09ارتفاع 28 سم, أسود
٣٩ ريال302.701.42ارتفاع 28 سم, أبيض

ROTERA فانوس لشموع صغيرة, داخل/خارج المنزل, 
ارتفاع 21 سم.

١٥ ريال301.229.86أبيض
١٥ ريال101.229.87أسود

الفوانيس

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم اإلضاءة، قسم المعيشة بالهواء الطلق و
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إضاءة األماكن الخارجيةإضاءة األماكن الخارجية

سلسلة اإلضاءات وإضاءات التزيين

SOLVINDEN LED سلسلة إضاءة مع 12 لمبة, تعمل بالبطارية, طول السلك 3.3 متر. 
قطر 22 سم, االرتفاع الكلّي: 19 سم.

٥٩ ريال304.221.07متعدد األلوان

SOLVINDEN LED سلسلة إضاءة مع 24 إضاءة زينة, تعمل بالطاقة الشمسية, طول السلك 
4.0 متر.

٨٥ ريال304.221.31كرات شاطئ متعددة األلوان

SOLVINDEN LED سلسلة إضاءة مع 12 لمبة, تعمل بالبطارية, طول السلك 2.1 متر.

 )Bumblebee( ٥٥ ريال204.221.36 النحلة الطّنانة
 )Ladybird( ٥٥ ريال204.221.41الدعسوقة

SOLVINDEN LED سلسلة إضاءة مع 12 لمبة, تعمل بالطاقة الشمسية, طول السلك 2.1 متر.

٥٩ ريال604.219.41كرات شاطئ أحمر/أبيض
٥٩ ريال304.221.26كرات شاطئ أزرق/أبيض

LEDLJUS LED سلسلة إضاءة 12 لمبة, تعمل بالبطارية. طول السلك: 3.2 متر.

٣٥ ريال003.574.29أبيض

UTSUND LED سلسلة إضاءة 12 لمبة, تعمل بالبطارية. طول السلك: 4.9 متر.

٧٥ ريال004.211.33أسود

SOLARVET LED سلسلة إضاءة 24 لمبة. تعمل بواسطة خاليا الطاقة الشمسية التي تعمل 
عىل تحويل ضوء الشمس إىل كهرباء. سهلة التشغيل حيث ال تحتاج إىل أسالك أو مقابس 

كهربائية. يتضّمن 1 بطارية AA 1.2 فولت قابلة إلعادة الشحن لمنتج يعمل بالطاقة الشمسية. 
طول السلك 7.3 متر.

٨٥ ريال004.214.06 

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم اإلضاءة، قسم المعيشة بالهواء الطلق و
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تحويل مساحاتك

إذا قمت بوضع بساًطا جديًدا أو أعدت تشكيل أرضياتك الداخلية ، فإنك تعرف الفرق الذي يمكن أن يُحدثه 
ذلك. الشيء نفسه ينطبق عىل المساحات الخارجية الخاصة بك. قم بتطوير شرفتك عىل الفور ، أو قم 

بتخصيص مساحة لتناول الطعام أو امنح قدميك مجاالً للراحة من الحرارة باستخدام السجاد الخارجي أو 
أرضيات RUNNEN أو ALTAPPEN. في تشكيلة متنوعة من األحجام واألنماط الغامقة واأللوان المحايدة ، 

هناك سجادة تناسب ذوقك. من السهل تثبيتها RUNNEN و ALTAPPEN وكالهما باالمكان جمعهما مًعا، 
ولكن ليس مع بعضهما البعض. اختر لونًا واحًدا من ألوان RUNNEN ، وقم بخلط األلوان المختلفة من ألوان 
RUNNEN ومطابقتها ، أو اختر حتى العشب االصطناعي. مع ALTAPPEN ، يمكنك أيًضا الجمع بين األلوان 

المختلفة ومزجها معاً - األمر كله متروك لك.

األرضيات والسجاد
لألماكن الخارجية
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األرضيات والسجاد لألماكن الخارجية األرضيات والسجاد لألماكن الخارجية

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم األرضيات والسجاد، قسم المعيشة بالهواء الطلق و

MORUM سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض 200 × طول 300 سم. السطح: 100% بولي بروبلين. 

الجهة السفلية: التيكس اصطناعي.
٣٢٥ ريال801.982.95بيج

٣٢٥ ريال301.982.93رمادي غامق

MORUM سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض 1٦0 × طول 230 سم. السطح: 100% بولي بروبلين. 

الجهة السفلية: التيكس اصطناعي.
١٧٥ ريال202.035.63بيج

١٧٥ ريال402.035.57رمادي غامق

LOBBÄK سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض 200 × طول 2٥0 سم. السطح: 100% بولي بروبلين. 

 
٤٢٥ ريال603.207.15بيج 

ROSKILDE سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض 200 × طول 2٥0 سم. السطح: 100% بولي بروبلين.  

٤١٥ ريال603.221.06أزرق-أخضر

SVALLERUP سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
أسود/أبيض.  100% بولي بروبلين. يمكنك استخدام السجادة عىل 

الوجهين, لذلك فبإدارتك للسجادة الستخدامها عىل الوجهين 
يمكنها مقاومة البىل واالهتراء وتطيل عمرها االفتراضي.

٢٦٥ ريال504.352.17عرض 200 × طول 200 سم

SOMMAR 2019 سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض 1٨0 × طول 2٤0 سم. السطح: 100% بولي بروبلين.

١٣٥ ريال404.297.40أزرق/أبيض/أحمر
١٣٥ ريال804.297.43أخضر/أبيض

SOMMAR 2019 سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض ٧٥ × طول 1٥0 سم.

٣٥ ريال604.297.44أصفر/أبيض

OPLEV دّعاسة للباب, داخل/خارج المنزل, 
عرض٥0×طول٨0 سم.

٣٩ ريال304.297.31أخضر 

MORUM سجادة نسيج مسّطح, داخل/خارج المنزل. 
عرض ٨0 × طول 200 سم. السطح: 100% بولي بروبلين. 

الجهة السفلية: التيكس اصطناعي.
١١٥ ريال102.035.73رمادي غامق

سجاد األماكن الخارجية

سجادات طويلة

دّعاسات للباب

1

2

كيفية حساب العدد الالزم من العبوات لألرضيات:

RUNNEN و ALTAPPEN وحدات أرضيات 
يمكن قطعها لتناسب الزوايا المستديرة أو 

األعمدة. 

RUNNEN وحدات أرضية, لالماكن الخارجية 0.٨1 م2, 9-العبوة. طول 30× عرض 30× ارتفاع 2 سم. يمكن مزجها فقط مع 
RUNNEN وحدات أرضيات بألوان مختلفة.

٩٥ ريال902.342.26خشب سنط بني مصبوغ٧٩ ريال902.381.11بالستيك رمادي غامق

لحساب مساحة منطقتك الخارجية، اضرب 
الطول بالعرض.

مثال: العرض 3 م × ٥ م = 1٥ متر مربع

يمكن حساب أي مساحة ليتم طرحها من 
المساحة الكلية ، مثالً األعمدة أو الزوايا.

مثال:
عرض الزاوية 0.٥ متر × طول 1.0 متر = ٥.0 

متر مربع
1٥ متر مربع - 0.٥ متر مربع = 1٤.٥ متر مربع

اقسم المجموع عىل 0.٨1 وقم بالدوران 
)لضمان ما يكفي من وحدات األرضيات(:

مثال:
١٤.٥ متر مربع ÷ 0.8١ = ١٧.٩0

تقريب ما يصل إىل ١8 عبوة.

أرضيات األماكن الخارجية

ALTAPPEN وحدات أرضية, لالماكن الخارجية 0.٨1 م2, 9-العبوة 
طول x 30 عرض x 30 ارتفاع 0.٦ سم. بالستيك بولي بروبلين. يمكن 

مزجها فقط مع ALTAPPEN وحدات أرضيات.
٤٩ ريال904.208.98رمادي فاتح
٤٩ ريال304.209.00رمادي فاتح

حجم 
المساحة

عدد العبوات 
الالزمة

السعر اإلجمالي
 RUNNEN 
بني مصبوغ

السعر اإلجمالي
RUNNEN

رمادي أو رمادي غامق

السعر اإلجمالي
RUNNEN

عشب اصطناعي

٥٢٥ ريال٢٧٧ ريال٢8٥ ريال3 عبوات2 م2

١٢٢٥ ريال٥٥٣ ريال٦٦٥ ريال٧ عبوات٥ م2

١٥٧٥ ريال٧١١ ريال8٥٥ ريال9 عبوات٧ م2

٢٢٧٥ ريال١0٢٧ ريال١٢٣٥ ريال13 عبوة10 م2

٢٦٢٥ ريال١١8٥ ريال١٤٢٥ ريال1٥ عبوة12 م2

٤0٢٥ ريال١8١٧ ريال٢١8٥ ريال23 عبوة1٨ م2

٤٣٧٥ ريال١٩٧٥ ريال٢٣٧٥ ريال2٥ عبوة20 م2

٥٤٢٥ ريال٢٤٤٩ ريال٢٩٤٥ ريال31 عبوة2٥ م2

٦٤٧٥ ريال٢٩٢٣ ريال٣٥١٥ ريال3٧ عبوة30 م2

تجد هنا الدليل الالزم للحسابات الجاهزة:

تخبرك األداة الحاسبة لألرضيات 
الخارجية عدد عبوات األرضيات 

المطلوبة لتغطية المساحة اإلجمالية 
للمنطقة.

مسح هذا الرمز للوصول
األداة الحاسبة لألرضيات في المناطق 

الخارجية.
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ارفع درجة الحرارة

خضار. سمك. أناناس. ما هو المميز اليوم؟ قم بالطهي في الهواء الطلق مع مرافق الشواء التي تناسبك. تتميز 
شواية KLASEN بميزات ذكية مثل ميزان الحرارة المدمج ، وشواية الطهي عالية الجودة من الستانلس ستيل ، 
وصينية الرماد / إناء الشحوم القابلين للسحب والمقابض العازلة للحرارة. لسهولة التخزين والتجهيز والعرض ، 
يتم إضافة عربة أو وحدة تخزين. يوفر غطاء الشواء TOSTERÖ الحماية من األتربة والغبار وغبار الطلع. كما تعد 
مرافق الشواء بالفحم المحمولة KORPÖN مثالية الصطحابها معك إىل الحدائق والشواطئ واألماكن األخرى.

الطهي 
بالهواء الطلق
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الطهي بالهواء الطلق الطهي بالهواء الطلق

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل التشكيلة الكاملة ، تفضل بزيارة قسم أدوات الطهي، قسم المعيشة بالهواء الطلق و

رف علويهيكل سفليهيكل سفلي
70×50 سم

تجهيزات
الشواء بالفحم

خزانة تخزين

++++=

KLASEN تجهيزات الشواء بالفحم. يمكن استكمالها مع 
KLASEN أو ÄPPLARÖ الهيكل السفلي.

٥٦٥ ريال504.122.25أسود

KLASEN هيكل سفلي, 70×50 سم.

٤٢٥ ريال602.333.13ستانلس ستيل

ÄPPLARÖ هيكل سفلي, 77×58 سم.

٣٢٥ ريال902.880.40بني مصبوغ

KLASEN رف علوي, 70×50 سم.

١١٥ ريال702.926.94بني مصبوغ
٢٢٥ ريال502.421.72ستانلس ستيل

ÄPPLARÖ خزانة تخزين, 77×58 سم. يمكن استعمالها فقط 
مع KLASEN رف علوي 70×50 سم.

٥٢٥ ريال603.128.57بني مصبوغ

GRILLTIDER طقم ٣-قطع أدوات للشواء ستانلس ستيل 
وبالستيك.

٢٢ ريال004.447.28 

GRILLTIDER زجاجة بالضغط, 330 ملليلتر, بالستيك/شفافة, 
2-العبوة.

٩ ريال804.446.06 

GRILLTIDER فرشاة تنظيف الشّواية. فوالذ مجلفن, ستانلس 
ستيل وبالستيك.

١٩ ريال804.446.92

GRILLTIDER أسياخ للشّي, 4-العبوة, ستانلس ستيل.

٢٢ ريال104.446.95

KORPÖN تجهيزات شواء محمولة بالفحم , ستانلس ستيل 
قابلة للطي/فوالذ مطلي بالمينا/فوالذ مكسو ببودرة.

٩٩ ريال502.834.31أسود

اصنع شّوايتك المخصصة والمناسبة لك أو اختر من إحدى تشكيالتنا 
التي اخترناها وخططنا لها بالفعل.

يوفر الشواء بالفحم نكهة الدخان االضافية التي تحمل ذلك الشعور 
التقليدي. باستخدام الفحم أو قوالب الفحم ، يمكنك إعداد منطقة 

ساخنة للطهي المباشر ومنطقة أكثر برودة للطهي غير المباشر. يمكنك 
أن تخبز أيضاً ، وتستخدم مقالة الووك أو أن تقوم بإعداد البيتزا. 

بشكل عام ، يمكن أن تصل بشوايات الفحم إىل درجات حرارة أعىل 

من الغاز ولكنها تستغرق وقًتا أطول للوصول إىل درجة حرارة الطهي. 
نوصي بأن تنتظر بعد اإلشعال 30-40 دقيقة - أو حتى يتم تغطية الفحم 

بالرماد الرمادي - قبل وضع طعامك. يمكنك تنظيم درجة الحرارة الكلية 
باستخدام فتحة التهوية عىل الغطاء وعىل مقدمة مرفق الشواء. عندما 

تنتهي من ذلك ، قم بإخماد الفحم بإغالق فتحة الغطاء والتهوية.

العودة للكالسيكية مع الفحم

المصممة خصيصاً لك أو الجاهزة؟

جميع األجزاء واألسعار لمرافق الشواء بالفحم

أدوات الطهي بالهواء الطلق

تبدأ المبيعات في ابريل ٢٠١٩تبدأ المبيعات في ابريل ٢٠١٩تبدأ المبيعات في ابريل ٢٠١٩
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KLASEN

مقبض عازل للحرارة من ستانلس ستيل.. 	

يمكن سحب صينية الرماد ، لذلك من السهل تفريغ الرماد بمجرد . 	

االنتهاء من عملية الشواء.

يتكون الرف السفلي من ستانلس ستيل ، بحيث يمكنك استخدامه . 6

أيًضا كسطح متين لوضع أدوات الشواء الساخنة.

يساعدك مقياس الحرارة المدمج في الغطاء عىل التحقق من درجة . 	

الحرارة أثناء الشواء - دون الحاجة إىل رفع الغطاء.

للحصول عىل درجة الحرارة المرغوبة بالشواية، يمكنك تنظيم تدفق . 	

الهواء عن طريق ضبط فتحة التهوية المصنوعة من ستانلس ستيل 

عىل غطاء الشواية وعىل الجزء األمامي لتجهيزات الشواء.

إن شبكة الطهي المعدنية متينة وغير قابلة للصدأ ، فهي مصنوعة . 	

من ستانلس ستيل عالي الجودة.

		

	

6

	

	

	

من الجّيد معرفةالطهي بالهواء الطلق مع الشوايات بالفحم

ÄPPLARÖ/KLASEN

KLASEN شواية بالفحم, ستانلس ستيل. عرض 	7× عمق 7	 × ارتفاع 09	 سم.

تلك التشكيلة
٩٩٠ ريال892.818.36ستانلس ستيل

KLASEN شواية بالفحم مع عربة. عرض 			 × عمق 7	 × ارتفاع 09	 سم.

تلك التشكيلة
١٦٤٠ ريال392.818.34رف علوي ستانلس ستيل

١٥٣٠ ريال792.818.32رف علوي بني مصبوغ

ÄPPLARÖ/KLASEN شواية بالفحم, بني مصبوغ. عرض 77 ×عمق 8	 ×ارتفاع 09	 سم.

تلك التشكيلة مع
٨٩٠ ريال492.818.38

ÄPPLARÖ/KLASEN خزانة تخزين, عرض 77 ×عمق 8	 ×ارتفاع 90 سم. 

تلك التشكيلة مع
٦٤٠ ريال991.299.90رف علوي بني مصبوغ

ÄPPLARÖ/KLASEN عربة, عرض 77 ×عمق 8	 ×ارتفاع 90 سم.

تلك التشكيلة مع
٥٥٠ ريال490.484.11رف علوي ستانلس ستيل

٤٤٠ ريال490.484.06رف علوي بني مصبوغ

KLASEN عربة. عرض 	7× عمق 7	 × ارتفاع 90 سم.

تلك التشكيلة
٦٥٠ ريال499.318.02رف علوي ستانلس ستيل

٥٤٠ ريال290.334.15رف علوي بني مصبوغ

ÄPPLARÖ/KLASEN شواية بالفحم مع عربة/خزانة. عرض 7		×عمق 8	×ارتفاع 
09	 سم.

تلك التشكيلة مع
٢١٩٠ ريال992.289.66رف علوي ستانلس ستيل

١٩٧٠ ريال492.796.23رف علوي بني مصبوغ
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+++++=
رف علويهيكل سفليهيكل سفليشّواية بالغاز

70×50 سم
رف علويموقد جانبي

٣5×50 سم

KLASEN رف علوي, 70×50 سم.

٢٢٥ ريال502.421.72ستانلس ستيل

KLASEN هيكل سفلي, 70×50 سم.

٤٢٥ ريال602.333.13ستانلس ستيل

KLASEN رف علوي, 70×50 سم.

١١٥ ريال702.926.94بني مصبوغ

تصل تجهيزات الشواء إىل درجة حرارة الشواء بالغاز بسرعة ، وتُمكّنك 
من التحكم بدقة في درجة الحرارة أثناء الطهي. تأكد من احتواء 

االسطوانة عىل الغاز، اضغط عىل الزر وفي حوالي 10 دقائق يصبح 
كل شيء معّداً! عىل الرغم من أن الغاز المنبعث يسبب قدر أقل من 

الدخان عن الفحم ، إال أنك ال تزال تحصل عىل نكهة الشواء اللذيذة 
بفضل قضبان التبخير التي تحول الشحوم السائلة إىل دخان. وعندما 
تنتهي من الطهي ، قم فقط بتشغيل الشعالت لمدة 5 دقائق إلحراق 

بقايا الطهي وجعل التنظيف أكثر سهولة.

الشواء السريع باستخدام الغاز

اصنع شّوايتك المخصصة والمناسبة لك أو اختر من إحدى تشكيالتنا 
التي اخترناها وخططنا لها بالفعل.

المصممة خصيصاً لك أو الجاهزة؟

جميع األجزاء واألسعار لمرافق الشواء بالغاز
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يساعدك مقياس الحرارة المدمج في الغطاء عىل التحقق من . 1
درجة الحرارة أثناء عملية الشواء - دون الحاجة إىل رفع الغطاء.

إن شبكة الطهي المعدنية متينة وغير قابلة للصدأ ، فهي مصنوعة . 	
من الستانلس ستيل عالي الجودة.

ال حاجة الستخدام أعواد الثقاب أو القّداحة حيث تشتعل اثنتين . 	
من الشعالت الستانلس ستيل فقط عن طريق الضغط عىل 

وتحريك المقابض. يسهل عليك ذلك التحكم في وقت الطهي 
والحرارة والطهي بمزيد من الدقة.

يلتقط قضيبا التبخير الموجودان أسفل شبكة الطهي المعدنية . 	
شحوم اللحوم الذائبة ويحوالنها إىل دخان إلعطاء طعامك نكهة 

مشوية خاصة.
مقابض عازلة للحرارة من الستانلس ستيل.. 	
يمكن سحب إناء الشحوم وبالتالي فهو سهل التنظيف.. 	

	

1

	

	

	

	

	

من الجيد معرفة
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ازرعها بنفسك

تُدخل النباتات البهجة والسعادة في نفوس الناس وتحسن الشعور العام بالرفاه. من النافذة الصغيرة إىل 
الفناء الخلفي الكبير ، يمكنك زراعة النباتات في أي مكان. لدينا الكثير من آنية النباتات لالختيار من بينها ، بما 

في ذلك العديد من آنية النباتات المخصصة لالستخدام الداخلي والخارجي. تساعدك الضرورات مثل أدوات 
البستنة وزجاجات الرش عىل العناية بحديقتك - كما يمكن أن تؤدي الصوبات الزراعية ، وأكشاك النباتات ، 

وسالسل التعريشة وغير ذلك إىل زيادة مساحتك. إذا كنت ترغب في الحصول عىل مساحات خضراء دون أي 
جهد ، يمكنك ابتكارها مع نباتاتنا وزهورنا االصطناعية FEJKA النابضة بالحياة والتي تستمر وتدوم. عندما تكون 

مستعًدا لزراعة النباتات ، فتذكر أن الصبر جزء من تلك العملية أيضاً.

تنسيق الحدائق
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GRÄSMARÖ طقم 3  قطع تنسيق حدائق 
داخل/خارج المنزل.

١٧ ريال904.185.84أحمر

JACKFRUKT مقص أعشاب.

١٧ ريال404.185.67أحمر

SOCKER watering can. داخل/خارج المنزل. فوالذ مكسو 
ببودرة. أحمر. 

٢٥ ريال1304.189.59 لتر
٥٩ ريال5704.189.62 لتر

SOCKER إناء للمياه, داخل/خارج المنزل, فوالذ مجلفن.

٢٧ ريال701.556.73 2.6 لتر

TOMAT زجاجة رش 3٥ سنتيليتر. بالستيك. 

٥ ريال403.712.54أبيض
٥ ريال504.185.95أزرق فاتح

٥ ريال304.185.96أحمر

JACKFRUKT مقص نباتات.

3٥ ريال104.185.64أحمر

KRYDDNEJLIKA قفازات للحديقة. بوليستر ومطاط.

S/M ٩ ريال904.185.60 أحمر/أزرق
M/L ٩ ريال204.185.54أحمر

BOYSENBÄR آنية نبات, 15 سم, داخل/خارج المنزل, رمادي 
فاتح. خرسانة. تتوافر أحجام إضافية.

١٩ ريال904.184.28

CITRONMELISS آنية نبات, 19 سم, داخل/خارج المنزل, 
مجلفن. تتوافر أحجام إضافية.

٢٥ ريال204.185.30

CITRONMELISS آنية نبات, 19 سم, داخل/خارج المنزل, أبيض. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٥٩ ريال504.185.38

CITRONSYRA آنية نبات, 12 سم, داخل/خارج المنزل, أبيض، 
فوالذ مطلي بالمينا. تتوافر أحجام إضافية.

٢٩ ريال603.873.86

INGEFÄRA آنية نبات مع طبق, 15 سم, لالماكن الخارجية, 
تيراكوتا. تتوافر أحجام إضافية.

٢٥ ريال302.580.41

SOCKER آنية نبات, 24 سم, داخل/خارج المنزل, مجلفن. تتوافر 
أحجام إضافية.

٢٧ ريال301.556.70 

 PP .آنية نبات, 15 سم, داخل/خارج المنزل, رمادي NYPON
بالستيك )بحد أدنى. 70% معاد تدويرة(. تتوافر أحجام إضافية.

١٩ ريال603.956.16

RÅGKORN آنية نبات, 32 سم, داخل/خارج المنزل, لون طبيعي. 
PP بالستيك مع مظهر طبيعي. تتوافر أحجام إضافية.
١٤٩ ريال404.075.59

آنية النباتات لألماكن الخارجيةأدوات تنسيق الحدائق
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ASKHOLMEN حامل نباتات. خشب سنط صلب مصبوغ.

١٢٩ ريال102.586.69 بني-رمادي مصبوغ

ASKHOLMEN تعريشة. خشب سنط صلب مصبوغ.

٩٩ ريال702.586.71 بني-رمادي مصبوغ

ASKHOLMEN صندوق زهور. طول 62× عرض 39× ارتفاع 
38 سم. خشب سنط صلب مصبوغ.

١٢٩ ريال302.586.73بني-رمادي مصبوغ

SOMMAR 2019 آنية نبات, 10.5 سم, داخل/خارج المنزل. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٢٥ ريال204.189.50أبيض بيضاوي

SOMMAR 2019 طبق, 11 سم, داخل/خارج المنزل. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٧ ريال304.184.74  أحمر

٧ ريال504.184.73أبيض

SOMMAR 2019 آنية نبات, 9 سم, داخل/خارج المنزل. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٧ ريال004.184.61وردي

٧ ريال104.184.65أصفر

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص مع آنية نبات, 6 سم, 
3-العبوة, داخل/خارج المنزل.

١٥ ريال203.953.31كثيفة األوراق

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 12 سم, 
داخل/خارج المنزل. 

٤٩ ريال003.953.08نبات التين كثيف األوراق عىل الساق

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 15 سم, 
داخل/خارج المنزل.

٩٩ ريال403.953.06عشب

 FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 9 سم, 
داخل/خارج المنزل.

٢٩ ريال403.495.31للتعليق

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 12 سم, 
داخل/خارج المنزل.

٤٩ ريال203.952.89أحمر وردي 

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 15 سم, داخل/خارج 
المنزل.

١٢٥ ريال604.195.37اوكاليبتوس مع ساق 

FEJKA نبات اصطناعي, 26×26 سم, للتعليق بالجدار, 
داخل/خارج المنزل.

١٥ ريال203.495.32أخضر/ليالك

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 15 سم, داخل/خارج 
المنزل. 

٨٩ ريال304.195.72اوكاليبتوس

FEJKA نبات اصطناعي في إصيص, 19 سم, داخل/خارج 
المنزل.

١٤٩ ريال403.952.88مونستيرا

HYLLIS وحدات األرفف مع غطاء, داخل/خارج المنزل. عرض 
60× عمق 27× ارتفاع 140 سم. فوالذ مجلفن, 100% بولي بروبلين.

٧٤ ريال192.864.94 شفاف

HYLLIS وحدات األرفف مع غطاء, داخل/خارج المنزل. عرض 
60× عمق 27× ارتفاع 74 سم. فوالذ مجلفن, 100% بولي بروبلين.

٥١ ريال692.859.39شفاف

KRYDDPEPPAR حامل نباتات. طول 33 سم, عرض 33 سم, 
داخل/خارج المنزل.  
٦٩ ريال404.219.61وردي, ارتفاع 54 سم

٧٩ ريال204.219.62أخضر, ارتفاع 65 سم 

IKEA PS 2014 حامل نباتات, داخل/خارج المنزل.
طول 70× عرض 23× ارتفاع 53 سم. فوالذ مكسو ببودرة و بالستيك. 

يمكن لكل رف أن يحمل إناء نبات بقطر 21 سم كحد أقصى.
٧٩ ريال302.575.98أبيض

آنية النباتات واألطباق الموسميةالصوبات الزراعية, حوامل النباتات والتعريشات لألماكن الخارجية

نباتات اصطناعية لألماكن الخارجية
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احتواء الفوضى

ابتكر مساحة أكبر لالستمتاع بالهواء الطلق. لالحتفاظ بمختلف األشياء من الوسائد واألطباق إىل األلعاب 
والمعدات الرياضية ، يمكن أن يكون لإلضافات الصغيرة مثل الخطاطيف أو الصناديق تأثير كبير مثل وحدات 

الرفوف الكبيرة والخزائن ومقاعد التخزين والعربات. تحافظ وحدات األرفف المفتوحة عىل إمكانية الوصول 
إىل األشياء بسهولة ، في حين أن الخزانات المغلقة ومقاعد التخزين )التي تتضاعف كوحدات جلوس( وأكياس 
التخزين TOSTERÖ وأشياء صندوق الحماية من عناصر الطبيعة. ال يمكن أن لوحدات التخزين أن تحافظ عىل 

الطقس اللطيف ، ولكن باالمكان أن تساعدك عىل قضاء المزيد من الوقت في االستمتاع.

التخزين والتنظيم 
باألماكن الخارجية
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ÄPPLARÖ/KLASEN عربة, عرض 77×عمق 58×ارتفاع 90 سم. 
خشب سنط بني مصبوغ/ستانلس ستيل.

تلك التشكيلة مع
٥٥٠ ريال490.484.11رف علوي ستانلس ستيل

٤٤٠ ريال490.484.06رف علوي بني مصبوغ

KLASEN عربة, عرض 7٤×عمق 57×ارتفاع 90 سم. 
خشب سنط بني مصبوغ/ستانلس ستيل.

تلك التشكيلة مع
٦٥٠ ريال499.318.02رف علوي ستانلس ستيل

٥٤٠ ريال290.334.15رف علوي بني مصبوغ

HYLLIS وحدات أرفف, داخل/خارج المنزل.
عرض 60× عمق 27× ارتفاع 1٤0 سم. فوالذ مجلفن.

٥٩ ريال002.785.78رمادي

HYLLIS وحدات أرفف مع غطاء, داخل/خارج المنزل. 
عرض 60× عمق 27× ارتفاع 1٤0 سم. فوالذ مجلفن, 100% بولي بروبلين.

٧٤ ريال192.864.94شفاف     

HYLLIS وحدات أرفف مع غطاء, داخل/خارج المنزل. 
عرض 60× عمق 27× ارتفاع 7٤ سم. فوالذ مجلفن, 100% بولي بروبلين.

٥١ ريال692.859.39شفاف

ÄPPLARÖ منّصة مع لوح ورف جداري. عرض 80× عمق ٤٤× 
ارتفاع 158 سم. خشب سنط صلب مصبوغ و فوالذ مجلفن.

٥٧٢ ريال298.979.79بني مصبوغ

ÄPPLARÖ تخزين منّصة. عرض 128× عمق 57× ارتفاع 55 سم. 
خشب سنط صلب مصبوغ. يمكن دمجها مع TOSTERÖ حقيبة 

تخزين للوسائد.
٥٩٩ ريال902.342.07بني مصبوغ

KLÄMTARE صندوق مع غطاء, داخل/خارج المنزل. بالستيك 
بولي بروبلين. رمادي غامق.

٤٠ ريال27102.923.62×٤5×15 سم
٧٢ ريال58702.923.64×٤5×30 سم

ÄPPLARÖ خزانة تخزين, عرض 77× عمق 58× ارتفاع 90 سم. 

تلك التشكيلة مع
٧٥٠ ريال091.299.99رف علوي ستانلس ستيل

٦٤٠ ريال991.299.90رف علوي بني مصبوغ

LÄCKÖ وحدات أرفف. عرض 61× عمق 32× ارتفاع 160 سم. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٢٧٥ ريال201.518.37رمادي

KOLBJÖRN خزانة, داخل/خارج المنزل. مكسو ببودرة فوالذ 
مجلفن.

٣٢٥ ريال304.092.95عرض 80× عمق 35× ارتفاع 81 سم
٥٩٥ ريال203.456.33عمق 90× عمق 35× ارتفاع 161 سم 

KOLBJÖRN وحدات أرفف, لالماكن الخارجية. مكسو ببودرة 
فوالذ مجلفن.

٢٢٥ ريال604.092.94 عرض 80× عمق 35 × ارتفاع 81 سم

TOSTERÖ صندوق تخزين ١٢٩×٤٤ سم, ارتفاع 79 سم.

١٧٥ ريال104.114.40أسود

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد ١١٦×٤٩ سم, ارتفاع 35 سم. 
تناسب ÄPPLARÖ منّصة تخزين 128×57 سم.

١٠٣ ريال202.923.28أسود

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد ٦٢×٦٢ سم, ارتفاع 25 سم. 
تناسب SOLLERÖN أقسام كنب.

١٠٣ ريال604.098.21أسود

وحدات األرفف والخزانات

تخزين منّصات

عربات

صناديق وحقائب لالماكن الخارجية

خطاطيف لالماكن الخارجية

SKRÄLL خطاف, داخل/خارج المنزل. فوالذ مكسو ببودرة. 
عرض 6.5× عمق 30× ارتفاع 12 سم. 

٩ ريال403.501.43

VAJERT سكّة تعليق مع ٤ خطاطيف, داخل/خارج المنزل. 
فوالذ مكسو ببودرة/زنك.

٥٥ ريال 703.501.51



١١٣ ١١2

علّقها لتجف، علّقها بالخارج

من المحتمل أن تكون مسترخياً، ولكن في بعض األحيان يصبح باإلمكان تخصيص مساحتك الخارجية 
لغسيل المالبس أيًضا. عندما يكون األمر كذلك ، قم بزيادة المساحة الخاصة بك! سواء أكنت بحاجة إىل رف 

تجفيف إضافي عريض أو حامل قابل للطي ، فإن لدينا أحجام وأشكال مختلفة لتناسب احتياجاتك. مع السالل 
وعالّقات المالبس، يمكنك تحويل مساحتك الخارجية إىل موقع لتجفيف المالبس. التجفيف باألماكن الخارجية 

لطيف عىل المالبس والمنسوجات ، مما يُزيد من عمرها االفتراض يجعلها تدوم لفترة أطول. بفضل الريح 
والشمس،مما يساعد في تقليل فواتير الكهرباء الخاصة بك أيًضا.

غسل المالبس
بالهواء الطلق
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غسيل المالبس بالهواء الطلق غسيل المالبس بالهواء الطلق

TORKIS سلّة مشابك مع مشابك للغسيل, داخل/خارج المنزل. بالستيك وفوالذ.

٩ ريال103.392.27أبيض/أزرق

TORKIS سلّة غسيل مرنة, داخل/خارج المنزل. 35 لتر. عرض 58× عمق 38× ارتفاع 28 سم. 
بولي إيثيلين بالستيك.

٢٥ ريال803.392.24أزرق

STAJLIG عاّلقة مالبس, داخل/خارج المنزل. 5-العبوة.

٢٢ ريال002.914.19أبيض

 MULIG حامل تجفيف للمالبس, داخل/خارج المنزل. طول 173× عرض 57× ارتفاع 103 سم. 
فوالذ مكسو ببودرة.

٧٥ ريال502.287.55أبيض

JÄLL حامل تجفيف للمالبس, داخل/خارج المنزل. طول 79× عرض 40× ارتفاع 82 سم. 
فوالذ مكسو ببودرة وبالستيك.

٢٩ ريال802.428.92أبيض

FROST حامل تجفيف للمالبس, داخل/خارج المنزل.طول 134× عرض 59× ارتفاع 93 سم. 
فوالذ.

٧٢ ريال402.448.31أبيض

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل اختياراتنا الكاملة فإنه بإمكانك زيارة قسم التنظيم والتخزين، قسم المعيشة بالهواء الطلق و موقعنا

السالل، مشابك الغسيل وعاّلقات المالبسحوامل تجفيف المالبس
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مواد األثاث السهلة العناية
األلومنيوم والبالستيك والخيزران 

البالستيك والصلب هي مواد ألثاث 
األماكن الخارجية ال تحتاج إىل الصيانة. تأكد فقط من 

الحفاظ عىل القطع نظيفة بمحلول صابوني معتدل. 
قم بتغطيتها أو تخزينها بعيًدا في نهاية الموسم في 

مكان بارد وجاف مثل المرآب أو مرآب السيارة أو 
الطابق السفلي - وخاصة قطع الخيزران البالستيكية 

والبالستيك التي يمكن أن تتكسر في درجات الحرارة 
المتجمدة.

مواد األثاث التي تحتاج لمزيد من العناية 
اإلضافية

األكاسيا واألوكالبتوس واألخشاب الصلبة األخرى 
عادة ما تتطلب القليل من العناية من وقت آلخر. 

قم بتنظيفها باستخدام محلول صابوني معتدل 
، وقم بتغطيته عندما ال تكون قيد االستخدام ، 

وفي نهاية الموسم ، قم بتغطيتها أو تخزينها في 
مكان بارد وجاف بالداخل. يتم معالجة جميع قطع 

األثاث الخشبي لألماكن الخارجية الخاصة بنا مسبًقا 
باستخدام الصبغة أو الدهان. نوصي بإعادة الدهان 

لمنع التشققات وإطالة عمرها االفتراضي. يعتمد 
عدد مرات إعادة الدهان عىل الموقع واالستخدام 
والتعرض للعناصر الطبيعية. عىل سبيل المثال ، 
يحتاج األثاث في الهواء الطلق إىل إعادة الدهان 

عندما يتم امتصاص قطرات المطر بدالً من تشكيل 
حبات صغيرة. إذا بدأ األثاث المطلي في التقشير أو 
التآكل ، أو إعادة الطالء أو بعض المعالجات للطالء 

لالستخدام في الهواء الطلق.

العناية بالمظالت
قم بطي المظلة الخاصة بك عندما ال تكون قيد 

االستعمال ، لذلك ستكون أكثر ثباتًا ضد الرياح. 
المظالت عادة ما تحتاج إىل تنظيف شامل مرة 

واحدة فقط في السنة. اتبع تعليمات الغسيل عىل 
البطاقة الملصقة بها. نوصي بالحماية من األتربة 

 TOSTERÖ والغبار وحبوب اللقاح والمطر بغطاء مثل
وتخزينها في مكان بارد وجاف بالداخل. تأكد من أنها 

جافة تماماً قبل التغطية.

العناية بشرفات المراقبة
قم دائما بإزالة سقف شرفة المراقبة في األجواء 

العاصفة أو األمطار الغزيرة. قم بتنظيف شرفة 
المراقبة بانتظام ، من الخارج والداخل. اتبع تعليمات 

الغسيل عىل البطاقة الملصقة بها. يجب دهان 
اإلطار الخشبي بانتظام لمنع التشّققات. يسهل 

العناية بالهيكل الفوالذي ؛ ببساطة قم بتنظيفه مع 
محلول صابوني معتدل. قبل تخزين شرفة المراقبة 

في نهاية الموسم ، قم بتنظيف القماش واتركه حتى 
يجف تماًما. قم بتخزين شرفة المراقبة في مكان بارد 

وجاف بالداخل. يمكن استخدام أكياس أو صناديق 
تخزين TOSTERÖ لسقف شرفة المراقبة والستائر.

العناية بالوسائد واللبادات
إلطالة عمر الوسائد واللبادات الخارجية ، قم 

بتنظيفها بانتظام. اتبع تعليمات الغسيل عىل 
البطاقة الملصقة بها. نوصي بتخزينها بعيًدا عند عدم 

استخدامها ، ويفضل أن يكون ذلك في مكان بارد 
وجاف بالداخل. تساعد حقائب وصناديق التخزين 
TOSTERÖ في الحفاظ عىل شكلها. تأكد من أن 

الوسائد جافة تماًما قبل إغالق الكيس أو الصندوق.

ارشادات العناية
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إرشادات العناية إرشادات العناية

www.IKEA.com/sa لالطالع عىل اختياراتنا الكاملة فإنه بإمكانك زيارة قسم المعيشة بالهواء الطلق و موقعنا

FIXA طقم فرش للدهان, 3-العبوة.

١٥ ريال702.900.82

TOSTERÖ غطاء لطقم قطع األثاث ١00×70 سم, 
ارتفاع 90 سم. يناسب طقم مائدة تناول الطعام لألماكن 

الخارجية مع طاولة و 2 كرسي.

١0٣ ريال502.852.65أسود

TOSTERÖ غطاء ألريكة استرخاء 200×60 سم, 
ارتفاع 40 سم.

١0٣ ريال702.923.21أسود

TOSTERÖ غطاء لتجهيزات الشواء 72×٥2 سم, 
ارتفاع 111 سم.

١0٣ ريال802.923.30أسود

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد ١١6×49 سم, ارتفاع 35 سم. 
تناسب ÄPPLARÖ منّصة تخزين 128×57 سم.

١0٣ ريال202.923.28أسود

TOSTERÖ غطاء لطقم قطع األثاث ١4٥×١4٥ سم, 
ارتفاع 120 سم. يناسب طقم مائدة تناول الطعام لألماكن 

الخارجية مع طاولة و 4 كراسي.

20٥ ريال302.923.23أسود

TOSTERÖ غطاء لطقم قطع األثاث 2١٥×١٣٥ سم, 
ارتفاع 105 سم. يناسب طقم مائدة تناول الطعام لألماكن 

الخارجية مع طاولة و 6 كراسي.

2٣٥ ريال802.923.25أسود

TOSTERÖ صندوق تخزين ١29×44 سم, 
ارتفاع 79 سم. 

١7٥ ريال104.114.40 أسود

مع القليل من المساعدة منك ، يمكنك أن تُطيل العمر االفتراضي لقطع أثاثك الخارجي. بشكل عام ، قم 
بتنظيف األثاث الخارجي بانتظام وتجنب تركه بالخارج بدون حماية أكثر من الالزم. إن أمكن ، استخدم 

غطاًءا مقاوًما للماء مثل TOSTERÖ واحفظه في مكان بارد وجاف بالداخل عندما ينتهي الموسم.

الحماية ألثاث األماكن الخارجية

األغطية ومنتجات العناية

TOSTERÖ غطاء طولي للمظلّة 220 سم, أقصى قطر 
38 سم, أقل قطر 35 سم. تناسب المظاّلت التالية: 

 OXNÖ/LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ (hanging),
.LJUSTERÖ و BAGGÖN, LÅNGHOLMEN

79 ريال003.245.61أسود

VÅRDA wood stain, outdoor, 500 ملليلتر. إلضفاء اللمعان 
ومزيد من الحماية ولكن بدون لون حيث نوصي بصباغ الخشب 

VÅRDA عديم اللون. والضفاء الحيوية لأللوان فإننا نوصي بصباغ 
الخشب VÅRDA مع الصبغة. 

٣9 ريال203.331.02عديم اللون
٣9 ريال403.331.01بني نصف شفاف

TOSTERÖ حقيبة تخزين للوسائد 62×62 سم, ارتفاع 25 سم. 
تناسب SOLLERÖN أقسام كنب.

7٥ ريال604.098.21أسود
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عندما تقضي وقًتا في الهواء الطلق ، فإننا نرغب في أن تستمتع بوقتك مستغرقاً في تأّمالتك وفي أحالم 
اليقظة، وفي الحوارات الشّيقة السريعة مع األصدقاء، أو أن تسترخ في غفوة مريحة وقد تستمتع أيضاً بتذوق 
النكهات اللذيذة من مختلف الطعام. إننا ال نريدك أن تقلق بشأن جودة أثاثك الخارجي. لقد انتهينا من التفكير 
والبحث في كل ذلك نيابة عنك ، لكي تتمتع بقطع أثاثك الخارجي الذي سيدوم طويالً. بداية من اختيارنا للمواد 

المتينة وإضافة الحماية اإلضافية ضد عناصر الطبيعة، حيث أننا نتعامل مع كل قطعة من األثاث الخارجي 
كما لو كنا نحضرها إىل المنزل - في كل أنواع الطقس! يمكنك قراءة المزيد عن المواد المستخدمة في األثاث 

الخارجي أدناه.

المنسوجات والمطر
جميع المعادن المستخدمة في أثاثنا الخارجي تقاوم 
المطر والثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة والعالية. 

األلومنيوم خفيف الوزن هو مادة متينة للغاية 
ومقاومة للصدأ حتى بدون أي معالجات إضافية. 
الفوالذ متين ومحمي ضد الصدأ ومكسو بطبقة 

البودرة. الفوالذ المجلفن، مطلي بالزنك للحماية من 
الصدأ ، ونحن نطبق أيًضا الطالء بمسحوق البودرة.

البالستيك
ستبدو جميع أثاثات الخيزران المصنوعة من 

البالستيك والبالستيك في الهواء الطلق نضرة 
وجديدة لفترة أطول ألنها مقاومة لألشعة فوق 

البنفسجية ومقاومة للبهتان. البالستيك و الخيزران 
البالستيك المنسوج يدوياً هي شديد التحّمل 

وتتحمل المطر والثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة 
والعالية. في درجات حرارة التجمد ، يمكن أن تؤدي 
إىل ضعفها وال ينصح باستخدامها في هذا الوقت.

األخشاب الصلبة
تتم معالجة جميع األثاث الخشبي الخارجي الخاص 
بنا مسبًقا لتمديد الوقت قبل احتياجك لصيانتها. 
أكاسيا وأوكالبتوس عبارة عن أخشاب صلبة، قوية 

ومتينة بسبب كثافتها العالية من األلياف الخشبية.

المنسوجات وأشعة الشمس
لتفادي البهتان لأللوان قدر اإلمكان من أشعة 

الشمس فوق البنفسجية ، قدمنا   تقنية إنتاج ، 
تسمى الصباغة بالبوليمر ، للوسائد القماشية ذات 

األلوان السادة. خالل هذه العملية ، تصبح أصباغ 
اللون جزًءا من األلياف ، مما يحسن من ثبات اللون. 
يقلل ذلك من استهالك المياه بنسبة 80 ٪ واستهالك 

األصباغ بأكثر من 20 ٪ مقارنة بتقنيات الصباغة 
التقليدية.

المنسوجات والمطر
بعض المظالت الخاصة بنا ومعظم الوسائد الخارجية 

وأغطية الوسائد معالجة بطبقة حماية ضد األمطار 
الخفيفة. إننا ال نستخدم أي مواد كيميائية غير قابلة 
للتحلل أو تحتوي مادة الفلورين أيضاً ، مما يجعلها 

االختيار األفضل لك وللبيئة. أما بالنسبة للوسائد 
الخارجية المقاومة للمياه ، فيمكنك نفضها للتخلص 
من مياه األمطار الخفيفة. إذا كانت توقعات األرصاد 

الجوية تستدعي أن يكون الطقس أثقل من مجرد 
زخات خفيفة من األمطار ، فإننا نوصي بوضع المظلة 

والوسائد الجافة في األغطية واألكياس وصناديق 
التخزين الخاصة بنا. ستكون محمية بشكل أفضل، 

وستتمكن من االستمتاع بها باأليام المشمسة 
قادمة!

اجعل أثاثك الخارجي 
أكثر قوة ومتانة
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التركيب
يمكن لشركائنا المستقلين المحترفين تجميع وتركيب منتجاتك 

وإزالة العبوات الفارغة. 

خيارات التمويل
ليس عليك أن تدفع ثمن كل شيء دفعة واحدة. اختر من بين 

مجموعة واسعة من خيارات الدفع المرنة.

اقرأ المزيد عن
IKEA.sa/service

أو مسح رمز االستجابة السريعة

هل أنت مستعد لالستمتاع بالهواء الطلق؟ استمتع بوقتك بشكل أسرع أثناء قيامنا بالعمل. بداية من تجميع 
وتسليم طلبك إىل تركيب كنبتك الخارجية الجديدة، فإن خدماتنا المحلية بانتظارك. يمكننا حتى تقديم حلول 

التمويل ، أيضاً.

التوصيل
يمكننا توصيل أثاثك مباشرة إىل منزلك أو عملك. ال نتوقف عند 

باب منزلك األمامي فحسب ، بل ننتقل إىل أي غرفة تريدها. 
يمكنك اختيار التاريخ والوقت.

امسح رمز QR أدناه أو يمكنك الوصول إىل اإلصدار الرقمي 
في IKEA.sa/outdoor. سيكون لديك وصول تفاعلي إىل 
منتجاتنا لألماكن الخارجية، بحيث يمكنك البحث والمقارنة 

والتخطيط وحفظ التفضيالت وإجراء عمليات الشراء وفقاً 
لرغبتك ، كل ذلك في مكان واحد.

هل تريد هذا الدليل للشراء عىل هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر؟

ال داعي للقلق،
بإمكاننا مساعدتك

TRANARÖ مقعد/طاولة جانبية, 
 داخل/خارج المنزل. 

104.114.21

175ريال
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When you’re spending time outdoors, we want you to daydream, chit-chat, cat nap and 
savour delicious flavours. We don’t want you to worry about the quality of your outdoor 
furniture. We’ve done all the thinking and researching for you, so your pieces will have 
long lifetimes. From choosing durable materials and adding extra protection against the 
elements, we treat every outdoor piece like we were bringing it home — in every kind of 
weather! Read more about our outdoor materials below. 

Textiles and rain
All metal used in our outdoor furniture 
withstands rain, snow, low and high 
temperatures. Lightweight aluminium is 
a very durable, rustproof material even 
without any additional treatment. Steel is 
durable and protected against rust by a 
powder-coating of paint. Galvanised steel 
is coated in zinc for protection against 
rust, and we apply a powder-coating of 
paint, too. 

Plastics
All our plastic and plastic rattan outdoor 
furniture will look fresh and new for 
longer because it is both UV stabilised and 
fade resistant. Plastic and hand-woven 
plastic rattan are durable and withstand 
rain, snow, low and high temperatures. In 
freezing temperatures, they can weaken 
and are not recommended for use. 

Solid woods
All our outdoor wooden furniture is pre-
treated to extend the time before you 
need to maintain it. Acacia and eucalyptus 
are durable, sturdy hardwoods because of 
their high density of wood fibres. 

Textiles and sunshine
To prevent as much fading as possible 
from the sun’s UV rays, we introduced a 
production technique, called dope dyeing, 
for solid-coloured fabric cushions. During 
the process, the colour pigments become 
part of the fibre, improving colour fast-
ness. This reduces water consumption by 
80% and dyestuff consumption by more 
than 20% compared to traditional dyeing 
techniques. 

Textiles and rain
Some of our parasols and most outdoor 
cushions and cushion covers are protect-
ed against a light, passing rain shower. 
We don’t use any non-degradable, per-
flourinated chemicals on them either, 
which is better for you and the environ-
ment. As for water-repellent outdoor 
cushions, just shake off water from a 
light rain. If the forecast calls for weather 
heavier than a light, passing rain shower, 
we recommend putting your dry parasol 
and cushions in our TOSTERÖ covers, 
bags and storage box. They’ll be better 
protected, and you’ll be able to enjoy 
them for more sunny days to come!

Made  
outdoor strong


