
Det är möjligt att produkter (som visas här) inte finns tillgängliga i detta varuhus. Kontakta personalen 
eller gå in på IKEA.se för mer inFörmation. För mer detaljerad produktinformation, se prislapp och 
internet. Alla delar kräver montering.

Enkel att montera och lätt att personifiera
I det rymliga förvaringssystemet OMAR finns gott om plats för 
både stora och små saker. Börja med att fundera på vad du vill 
förvara. Kombinera sedan hyllsektioner, hyllplan och flaskhyllor 
precis som du vill och som passar dina behov bäst. Du kan bygga 
uppåt och åt sidorna -helt utan verktyg. Kopplingsbeslaget hjälper 
dig att skapa större stabilitet om du vill bygga ihop flera hyllsek-
tioner eller hyllor till en större förvaringslösning. Med hängkorgen 
förvandlar du en outnyttjad yta till en praktiskt förvaringsplats för 
småsaker som du vill ha nära till hands. 

KÖPHJÄLP

SKÖTSEL- 
INSTRUKTIONER
Torka torrt med en fuktig trasa 
och använd ett milt rengörings-
medel. Om nödvändigt, torka 
torrt med en ren trasa.

MILJÖ
Materialet i denna produkt kan 
vara återvunnet. Var vänlig 
kontrollera vilka återvinnings- 
regler som gäller i din kommun 
och om det finns någon återvin-
ningsstation i området.

MATERIAL
Förzinkat stål är ett återvin-
ningsbart material med ett 
skyddande lager av zink som 
gör ytan hållbar och hållfast
vilket innebär att det krävs 
väldigt lite underhåll.

SÄKERHET
Vi rekommenderar att möbeln 
förankras i vägg. Olika vägg-
material kräver olika typer av 
fästbeslag. Använd fästbeslag 
som passar väggarna i ditt hem 
(medföljer ej). 

BRA ATT VETA
Endast för inomhusbruk.

OMAR
Förvaringssystem
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SÅ HÄR BYGGER DU

EN SEKTION

LÄGGA TILL EN SEKTION

Bygger du en låg förvaringslösning behöver du 1 förpack-
ning OMAR kopplingsbeslag (2-p) mellan varje sektion.
För en hög förvaringslösning behövs 2 förpackningar.
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OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 185×36×181 cm.
Denna kombination 1.454:- (491.875.48)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 4 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p 503.346.66 2 st

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 211×36×92 cm.
Denna kombination 903:- (091.875.45)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 2 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p. 503.346.66 1 st
Skydd för hyllplan 92 cm, förzinkat 603.346.61 2 st
Hängkorg, förzinkat 003.346.64 2 st

KOMBINATIONER

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 46×36×181 cm.
Denna kombination 598:- (198.290.90)

Inköpslista

Hylla 46×92×36 cm, förzinkat 000.697.68    2 st

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 92×36×181 cm.
Denna kombination 698:- (698.290.83)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 2 st
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OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 187×49×181 cm.
Denna kombination 1.997:- (991.875.55)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 2 st
Hylla 46×92×36 cm, förzinkat 000.697.68 2 st
Flaskhylla 46×92×36 cm, förzinkat 300.697.62 1 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p. 503.346.66 3 st
Skydd för hyllplan 92 cm, förzinkat 603.346.61 2 st
Hängkorg 003.346.64 3 st

KOMBINATIONER

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 197×49×181 cm.
Denna kombination 1.806:- (292.135.91)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 4 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p. 503.346.66 2 st
Skydd för hyllplan 92 cm, förzinkat 603.346.61 4 st
Hängkorg, förzinkat 003.346.64 4 st

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 107×49×181 cm.
Denna kombination 1.571:- (091.875.50)

Inköpslista

Hylla 46×92×36 cm, förzinkat 000.697.68 2 st
Flaskhylla 46×92×36, förzinkat, 300.697.62 2 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p. 503.346.66 2 st
Hängkorg, förzinkat 003.346.64 3 st

OMAR kombination, förzinkat.
Totalmått: 200×49×181 cm.
Denna kombination 2.513:- (891.875.51)

Inköpslista

Hylla 92×92×36 cm, förzinkat 100.697.63 2 st
Hylla 46×92×36 cm, förzinkat 000.697.68 2 st
Flaskhylla 46×92×36 cm, förzinkat 300.697.62 2 st
Kopplingsbeslag, förzinkat, 2-p. 503.346.66 4 st
Skydd för hyllplan 92 cm, förzinkat 603.346.61 3 st
Hängkorg 003.346.64 4 st
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ALLA DELAR OCH PRISER

OMAR hylla, förzinkad. Flyttbara hyllplan gör att du 
enkelt kan anpassa utrymmet efter dina behov. Står 
stadigt även på ojämna golv eftersom fötterna går att 
justera. Max belastning/hyllplan 33 kg.
92×92×36 cm 100.697.63 349:-

OMAR hylla, förzinkad. Flyttbara hyllplan gör att du 
enkelt kan anpassa utrymmet efter dina behov. Står 
stadigt även på ojämna golv eftersom fötterna går att 
justera. Max belastning/hyllplan 16 kg.
46×92×36 cm 000.697.68 299:-

OMAR flaskhylla, förzinkad. Plats för 24 flaskor. Står 
stadigt även på ojämna golv eftersom fötterna går att 
justera.
46×92×36 cm 300.697.62 399:-

OMAR kopplingsbeslag, förzinkad, 2-p. Bygger du 
en låg förvaringslösning behövs 1 förpackning av kop-
plingsbeslaget OMAR (2 styck) mellan varje sektion. 
Till en hög förvaringslösning behövs 2 förpackningar.

503.346.66 29:-

OMAR skydd för hyllplan, förzinkad. Perfekt om du 
vill ställa små saker på trådhyllan eftersom skyddet 
gör hyllplanet jämnt och stabilt. Passar hyllan OMAR, 
92x92x36 cm.
92 cm 603.346.61 49:-

OMAR hängkorg, förzinkad. Förvandlar en outnyt-
tjad yta till en praktiskt förvaringsplats för småsaker 
som du vill ha nära till hands.  Enkel att sätta fast och 
ta bort. 

13×32×15 cm 003.346.64 39:-

TILLBEHÖR

SAMLA låda, transparant. 

28×19×14 cm/5 liter 701.029.72 10:-
39×28×14 cm/11 liter 401.029.78 19:-
39×28×28 cm/22 liter 801.029.76 29:-

SAMLA insats. För 11 och 22 l låda 37×25×12 cm. 

Transparant 501.029.73 29:-

SAMLA lock, transparant. 

För 5 liters låda 101.103.00 5:-
För 11 och 22 liters låda 501.102.99 10:-

SAMLA låsclips för låda, 4-p. 

5/11/22 liter 202.934.55 5:-

KLÄMTARE låda med lock, mörkgrå.

27×45×15 cm 102.923.62 79:-

KNAGGLIG låda, furu. Obehandlat massivt trä är ett 
slitstarkt naturmaterial som blir ännu tåligare och mer 
lättskött om du oljar eller vaxar ytan.

23×31×15 cm 102.923.57 59:-

46×31×25 cm 702.923.59 99:-

SOCKERBIT låda, vit.

19×26×15 cm 503.161.82 25:-

SOCKERBIT låda med lock, vit. 
19×26×15 cm 603.160.68 29:-
38×25×15 cm 403.160.69 49:-

KUGGIS låda med lock, vit. Du kan enkelt stapla de 
olika storlekarna eftersom de är måttanpassade till 
varandra.

18×26×8 cm 202.802.07 39:-
26×35×8 cm 502.823.04 59:-
26×35×15 cm 602.802.05 79:-
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