
สนิค้าบางชิน้ในภาพอาจไมม่วีางโชวใ์นสโตร ์กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามเพิม่เติม 
หรอืดเูวบ็ไซต์ www.IKEA.co.th สว่นรายละเอียดขอ้มูลสนิค้า สามารถดไูด้ในปา้ยราคา 
และจากเวบ็ไซต์ (สนิค้าท่ีจ�าหน่ายยงัไมไ่ด้ประกอบ)

ฉลาดจดั พื้นท่ีกะทัดรดัก็ไมใ่ชป่ัญหา 
ใชพ้ื้นท่ีทกุตารางเมตรได้อยา่งคุ้มค่าด้วยเฟอรน์ิเจอรห์อ้งน�้าซรีสี ์ 
LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ท่ีมอ่ีางล้างหน้าหลายขนาด ตู้เก็บของหลากฟงัก์ชัน่  
ชัน้วางของแบบเปิดโล่งและแบบมบีานปิด ท่ีคณุเลือกผสมผสานใหเ้หมาะกับพื้นท่ี  
มอุีปกรณ์เขา้ชุดใหเ้ลือกใชส้�าหรบัจดัเก็บของท่ีใชบ้อ่ยไวใ้กล้มอื ทัง้ชว่ยประหยดัพื้นท่ี 
ท�าใหห้อ้งน�้าดกูวา้งขึ้นแถมยงัใชป้ระโยชน์ได้มากกวา่เคย

คู่มอืการเลือกซื้อ

ขอ้แนะน�า 
เพื่อความปลอดภัย
ต้องยดึเฟอรน์ิเจอรติ์ดกับผนัง  
อุปกรณ์ยดึผนังแยกจ�าหน่ายเพราะวสัดุ
ผนังท่ีแตกต่างกันจ�าเป็นต้องใชอุ้ปกรณ์ยดึ
ผนังต่างชนิดกัน

การดแูลรกัษา 
และท�าความสะอาด
เชด็ท�าความสะอาดด้วยผา้ชุบน�้าหรอืน�้ายา
ท�าความสะอาดท่ีไมม่ฤีทธิกั์ดกรอ่น  
แล้วใชผ้า้สะอาดเชด็ใหแ้หง้
เชด็ท�าความสะอาดอ่างล้างหน้า 
และก๊อกผสมด้วยผา้ชุบน�้าหรอืน�้ายา
ท�าความสะอาดท่ีไมม่ฤีทธิกั์ดกรอ่น 
อ่างล้างหน้าทนต่อสารท�าความ 
สะอาดท่ีใชทั้ว่ไปในครวัเรอืน แต่ไมค่วรให้
สมัผสักับสารท่ีเป็นกรดหรอืด่าง 
เขม้ขน้ หา้มใชผ้งขดั ฝอยขดัหมอ้  
น�้ายาท่ีมฤีทธิล์ะลายแคลเซยีม 
หรอืมฤีทธิเ์ป็นกรดและน�้ายาท่ีม ี
สว่นผสมของแอลกอฮอล์หรอื 
สารกัดกรอ่น

LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น
เฟอรน์ิเจอรห้์องน�้า
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3. อิเกียมก๊ีอกผสมส�าหรบัอ่างล้างหน้าใหเ้ลือกหลายแบบตามการใชง้าน 
และดีไซน์ท่ีคณุชอบ จ�าหน่ายพรอ้มชุดสะดืออ่าง ยกเวน้รุน่  
OLSKÄR/อูลสแ์ชร ์ก๊อกน�้าอิเกียทกุรุน่มอุีปกรณ์เพิม่แรงดันน�้า  
ซึ่งชว่ยประหยดัน�้ามากถึง 50% โดยยงัคงความแรงของน�้าเท่าเดิม 

ก๊อกน�้าเกือบทกุรุน่มฟีงัก์ชัน่ cold start ปกติเมื่อเปิดก๊อกน�้าทัว่ไปโดยการ
ดันก้านโยกขึ้นตรงๆ ทัง้น�้ารอ้นและน�้าเยน็จะถกูปล่อยออกมา แต่สว่นใหญ่
น�้ารอ้นจะไมอ่อกมาด้วยและมกัค้างอยูใ่นท่อ ด้วยฟงัก์ชัน่ cold start  
เมื่อยกก้านโยกขึ้นตรงๆ น�้าเยน็จะถกูปล่อยออกมาเพยีงอยา่งเดียว  
จงึไมม่นี�้ารอ้นค้างอยูใ่นท่อ ชว่ยประหยดัน�้าได้มากขึ้น และถ้าต้องการใช ้
น�้ารอ้นก็หมุนก้านโยกไปทางซา้ย 

4. ตู้ตัง้อ่างล้างหน้าสามารถแขวนเขา้กับผนังได้ และเลือกได้วา่จะติดตัง้ขาตู้
หรอืไม ่หากต้องการติดตัง้ขาตู้ ต้องเลือกขาตู้ใหเ้หมาะกับขนาดตู้  
ตู้ลึก 38 ซม. ต้องใชข้าตู้ LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น 4 ขา (แบบชุด 4 ชิน้) 
ส�าหรบัตู้ทรงแคบท่ีลึกเพยีง 25 ซม. ใหใ้ชข้าตู้ 2 ขา (แบบชุด 2 ชิน้)  
ขาตู้แยกจ�าหน่าย 

5. เลือกเฟอรน์ิเจอรแ์ละของตกแต่งอ่ืนๆ ไปไวข้า้งอ่างล้างหน้าตามการใชง้าน
และพื้นท่ีท่ีม ีเชน่ กระจกเงา ตู้บานกระจก ตู้สงู ตู้สงูบานกระจก หรอืตู้แขวน 

ตกแต่งหอ้งน�้าใหส้มบูรณ์แบบยิง่ขึ้น ด้วยอุปกรณ์หอ้งน�้าซรีสี ์ 
ENUDDEN/เอียนุดเดน และ DYNAN/ดือนัน ซึ่งออกแบบมาใหเ้ขา้ชุดกัน
กับเฟอรน์ิเจอรห์อ้งน�้าซรีสี ์LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น คณุจงึตกแต่งหอ้งน�้า
ได้สวยกลมกลืนทัง้สไตล์และสสีนั

1. เริม่ออกแบบหอ้งน�้าโดยพจิารณาขนาดผนังหอ้งท่ีจะใชติ้ดตัง้อ่างล้างหน้า
และตู้ตัง้อ่างล้างหน้า เพราะมุมนี้คือศูนยก์ลางของกิจกรรมสว่นใหญ ่
ในหอ้งน�้า เฟอรน์ิเจอรซ์รีสี ์LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น มตีู้ตัง้อ่างล้างหน้า
หลายขนาดใหเ้ลือกใชต้ามความต้องการจดัเก็บ  

เฟอรน์ิเจอรห์อ้งน�้าซรีสี ์LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น นัน้ปรบัเปล่ียนง่าย 
คณุจงึเลือกมกิซแ์อนด์แมทชต์ู้ตัง้อ่างล้างหน้ากับัชัน้วางของแบบเปิดโล่ง
เขา้ด้วยกัน โดยเลือกได้วา่จะใชตู้้ตัง้อ่างล้างหน้าคู่กับตู้เก็บของหรอืใชคู้่กับ
ชัน้วางของแบบเปิดโล่งเพื่อความสะดวกในการหยบิหาของใช ้

หลังจากเลือกขนาดตู้ตัง้อ่างล้างหน้าเรยีบรอ้ยแล้ว ลองพจิารณาเลือก 
สแีละพื้นผวิของตู้ตัง้อ่างล้างหน้าท่ีคณุชอบ มสีขีาว น�้าตาลด�า  
และสขีาว/อะลมูเินียม ส�าหรบัสขีาว/อะลมูเินียม มใีหเ้ลือกเฉพาะบางขนาด
เท่านัน้

2. อ่างล้างหน้า LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ขอบอ่างมชีอ่งท่ีออกแบบมา 
อยา่งชาญฉลาดส�าหรบัเก็บของใชจ้�าเป็นไวใ้กล้มอื อ่างทรงลึกจ�าหน่าย
พรอ้มอุปกรณ์เขา้ชุดกัน เชน่ จานสบู ่ท่ีแขวนผา้เชด็ตัว และถาดวางของ 
สว่นอ่างทรงต้ืนจ�าหน่ายพรอ้มท่ีแขวนผา้เชด็ตัว 

อ่างล้างหน้า LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ท�าจากเซรามกิซึ่งผา่นการเคลือบเงา 
จงึท�าความสะอาดง่าย ทนต่อรอยขดีขว่น และทนทาน 

อ่างล้างหน้าจ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่างและท่อน�้าท้ิง ยกเวน้อ่างล้างหน้า 
TÄLLEVIKEN/แทลเลวคีเกน และ TYNGEN/ทินเงน ท่ีมเีฉพาะสะดืออ่าง 
สายท่อน�้าท้ิงมคีวามยดืหยุน่ จงึต่อเขา้กับเครื่องซกัผา้หรอืเครื่องล้างจานได้

การเลือกชิน้สว่นประกอบต่างๆ
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การประกอบ
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25 ซม.
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สนิค้าซรีสี ์LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น และราคา
ราคาตู้แขวน ตู้สงู และตู้ตัง้อ่างล้างหน้า ท่ีปรากฏ รวมบานตู้ บานพบั ชัน้วางของ และมอืจบัแล้ว 
ขนาด : กวา้ง×ลึก×สงู

ตู้อ่างล้างหน้า LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น

บานเดี่ยว 40×38×64 ซม.
สนี�้าตาลด�า 503.684.73 1,850 บาท
สขีาว 902.104.09 1,850 บาท

บานคู่ 60×25×64 ซม.
สนี�้าตาลด�า 003.684.75 1,850 บาท
สขีาว 602.103.83 1,850 บาท

บานคู่ 60×38×64 ซม.
สนี�้าตาลด�า 603.684.77 2,150 บาท
สขีาว 302.103.89 2,150 บาท

ตู้อ่างล้างหน้าต้ังพื้นบานคู่ LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 60×38×51 ซม.

สนี�้าตาลด�า 103.684.70 2,150 บาท

ตู้สงูบานกระจก LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น พรอ้มตะขอแขวน 2 ชิน้ 
30×21×179 ซม.
สขีาว 102.103.28 3,450 บาท

ตู้สงู LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น พรอ้มตะขอแขวน 2 ชิน้  
30×38×179 ซม.
สขีาว/อะลมูเินียม 302.103.65 3,950 บาท
สขีาว 402.406.73 3,450 บาท

ตู้ขา้ง LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 19x19x64 ซม.

สเีทา 703.548.61 750 บาท

ตู้แขวน LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 30×12×125 ซม.

สขีาว 903.966.38 1,950 บาท

ตู้แขวน LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 40×21×64 ซม.

สนี�้าตาลด�า 802.422.03 1,450 บาท
สขีาว 602.422.04 1,450 บาท

กระจกเงา LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 60×11×78 ซม.

สนี�้าตาลด�า 402.548.82 1,650 บาท
สขีาว 702.103.54 1,650 บาท

ตู้กระจก LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น 

40×21×64 ซม.
สนี�้าตาลด�า 202.548.83 1,650 บาท
สขีาว 002.103.43 1,650 บาท
60×21×64 ซม.
สนี�้าตาลด�า 002.548.84 1,950 บาท
สขีาว 902.103.34 1,950 บาท

ขาตู้ LILLÅNGEN/ลิงลงเง่น
ชุด 2 ชิน้
เหล็กพน่สฝุ่ีน/สขีาว  
สงู 11/12 ซม. 503.585.39 350 บาท
สแตนเลส 
สงู 16/17 ซม. 803.267.64 350 บาท

ชุด 4 ชิน้
เหล็กพน่สฝุ่ีน/สขีาว  
สงู 11/12 ซม. 103.585.41 700 บาท
สแตนเลส 
สงู 16/17 ซม. 803.220.54 700 บาท
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อ่างล้างหน้าและก๊อกน�้า

อ่างล้างหน้าเด่ียว LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น จ�าหน่ายพรอ้มท่อน�้าท้ิง 
และอุปกรณ์เสรมิส�าหรบัจดัเก็บบรเิวณอ่างล้างหน้า สขีาว 

40×41×13 ซม. 101.793.18 3,250 บาท
60×41×13 ซม. 901.793.19 3,350 บาท

อ่างล้างหน้าเด่ียว LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น จ�าหน่ายพรอ้มท่อน�้าท้ิง 
และตะขอแขวน 2 ชิน้

60×27×14 ซม. 102.071.42 3,350 บาท

อ่างล้างหน้าเด่ียว TÄLLEVIKEN/แทลเลวคีเกน จ�าหน่ายพรอ้มท่อน�้าท้ิง

60×41×8 ซม. 001.964.41 3,000 บาท

อ่างล้างหน้าเด่ียว TYNGEN/ทินเงน สขีาว จ�าหน่ายพรอ้มท่อน�้าท้ิง

51×40×13 ซม. 002.976.28 2,000 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า LILLSVAN/ลีลล์สวาน จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 904.003.29 1,990 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า PILKÅN/พลิควร จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 604.003.35 1,690 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า OLSKÄR/อูลสแ์ชร ์สะดืออ่างแยกจ�าหน่าย

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 502.177.52 990 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ENSEN/เอ็นเซน็ จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 802.813.79 1,990 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DALSKÄR/ดอลแชร ์จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

สสีแตนเลส 802.812.99 2,990 บาท
ทองเหลืองชุบโครเมยีม 102.812.93 2,990 บาท

ก๊อกผสมล้างหน้า SVENSKÄR/สเวนแชร ์จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 202.994.24 2,990 บาท

ก๊อกผสมล้างหน้า BROGRUND/บรูกรุนด์ จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 403.430.82 2,290 บาท

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า HAMNSKÄR/ฮัมน์แควร ์ 
จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง
ทองเหลืองชุบโครเมยีม 603.430.76 3,990 บาท
สดี�า 903.472.14 3,990 บาท
สทีองเหลือง 303.472.07 3,990 บาท

อ่านเพิม่เติมได้ใน 
โบรชวัรก์ารรบัประกัน

ก๊อกน�้าและอ่างล้างหน้าอิเกียทกุรุน่รบัประกันคณุภาพ 10 ปี 
ขนาด : กวา้ง×ลึก×สงู

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า VOXNAN/วอกซน์ัน จ�าหน่ายพรอ้มสะดืออ่าง

ทองเหลืองชุบโครเมยีม 103.430.88 2,990 บาท
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อุปกรณ์ห้องน�้า
ราคาตู้แขวน ตู้สงู และตู้ตัง้อ่างล้างหน้า ท่ีปรากฏ รวมบานตู้ บานพบั ชัน้วางของ และมอืจบัแล้ว 
ขนาด : กวา้ง×ลึก×สงู

ตู้กระจกบานคู่ STORJORM สตรูย์อรม์ มไีฟในตัว 60×21×64 ซม.

สขีาว 402.481.22 7,950 บาท

ตู้กระจกบานคู่ STORJORM สตรูย์อรม์ มไีฟในตัว 80×21×64 ซม. 

สขีาว 202.481.23 9,950 บาท

กระจกเงาแบบมไีฟในตัว STORJORM/สตรูย์อรม์ 80×60 ซม.

สขีาว 702.481.25 3,950 บาท

ชัน้เสรมิ DYNAN/ดือนัน 40×27×40 ซม.

สขีาว 803.236.47 400 บาท

ตู้บานเด่ียว DYNAN/ดือนัน 40×27×54 ซม.

สขีาว 303.181.77 1,190 บาท

ชัน้แขวนผนัง DYNAN/ดือนัน 40×15×40 ซม.

สขีาว 403.236.49 590 บาท

ชัน้วางไรบ้าน DYNAN/ดือนัน 70×20×189 ซม.

สขีาว 903.181.79 1,590 บาท

ชัน้วางของ DYNAN/ดือนัน 40×27×96 ซม.

สขีาว/ลายไมไ้ผ่ 603.181.71 1,190 บาท

ชัน้วางพรอ้มราวแขวนผ้าเชด็ตัว DYNAN/ดือนัน 40×27×108 ซม.

สขีาว 803.181.70 790 บาท

เก้าอ้ีเต้ีย BOLMEN/บูล์มเมน 44×35×25 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 150 กก.
สฟีา้ 502.913.32 199 บาท
สขีาว 402.651.64 199 บาท

กระจกเงา ENUDDEN/เอียนุดเดน 58×40 ซม.

สขีาว 702.431.61 690 บาท

ท่ีแขวนของหลังบานประต ูENUDDEN/เอียนุดเดน ยาว 35 ซม.

สขีาว 402.516.66 99 บาท

ราวตะขอแขวนผ้าเชด็ตัว ENUDDEN/เอียนุดเดน 27×3.6 ซม. 

สขีาว 602.037.97 119 บาท

แปรงล้างห้องน�้า ENUDDEN/เอียนุดเดน ยาว 48 ซม.

สขีาว 101.972.61 199 บาท

ท่ีใสทิ่ชชูมว้น ENUDDEN/เอียนุดเดน กวา้ง 14 ซม.

สขีาว 402.882.69 99 บาท

แก้วมคั ENUDDEN/เอียนุดเดน สงู 11 ซม.

สขีาว 802.638.13 29 บาท

ขวดจา่ยสบูเ่หลว ENUDDEN/เอียนุดเดน สงู 18 ซม.

สขีาว 902.638.17 49 บาท

ท่ีใสแ่ปรงสฟีนั EKOLN/เอียควลน์ สงู 11 ซม.

สเีทาเขม้ 104.453.60 149 บาท

ท่ีใสส่บู ่EKOLN/เอียควลน ์13×9 ซม.

สเีทาเขม้ 504.453.58 79 บาท

ขวดจา่ยสบูเ่หลว EKOLN/เอียควลน ์สงู 18 ซม.

สเีทาเขม้ 304.453.59 199 บาท
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แปรงล้างห้องน�้า EKOLN/เอียควลน ์ยาว 39 ซม.

สเีทาเขม้ 904.453.61 299 บาท

ถังขยะ EKOLN/เอียควลน ์จุ 3 ล.

สเีทาเขม้ 704.453.62 399 บาท

ตะกรา้แบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น 28×17×17 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 3 กก.
สขีาว 203.812.54 199 บาท

ชัน้เขา้มุมแบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น 20×30×17 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 3 กก.
สขีาว  304.003.08 199 บาท

ท่ีวางหัวฝักบวัแบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น 6×8×10 ซม.  
รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 3 กก.
สขีาว  904.003.05 99 บาท

ตะขอแขวนแบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น ชุด 4 ชิน้ 
ตะขอแต่ละอันรบัน�้าหนักได้สงูสดุ 3 กก.
คละสี 003.812.74 199 บาท

ตะขอแขวนแบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น ชุด 2 ชิน้  
ตะขอแต่ละอันรบัน�้าหนักได้สงูสดุ 3 กก.
สขีาว 503.812.76 99 บาท

ราวแขวนผ้าแบบดดูติดผนัง TISKEN/ทิสเก็น  
ปรบัความกวา้งได้ตัง้แต่ 52-82 ซม. รบัน�้าหนักได้สงูสดุ 33 กก.
สขีาว 203.812.87 299 บาท

ไฟหอ้งน�้า
โคมไฟติดผนัง ÖSTANÅ/เอิสตาโน สขีาว

502.285.76 590 บาท

ไฟ LED ติดตู้/ติดผนัง ÖSTANÅ/เอิสตาโน 36 ซม.

สขีาว 602.285.14 990 บาท
ชุบโครเมยีม 904.160.85 690 บาท

ไฟ LED ติดตู้/ติดผนัง GODMORGON/กดูมอรร์อน 60 ซม.

อะลมูเินียม 202.508.99 1,490 บาท
สขีาว 204.298.97 1,690 บาท

ไฟ LED ติดตู้/ติดผนัง GODMORGON/กดูมอรร์อน 80 ซม.
อะลมูเินียม 102.509.13 1,990 บาท
สขีาว 004.298.98 1,990 บาท

โคมเพดาน GÅSGRUND/กวสกรุนด์ แก้วฝ้าสขีาว

30 ซม. 402.238.57 1,290 บาท
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