
คู่่�มือืการเลืือกซื้ื�อ

สินิค้้าบางชิ้ิ�นในภาพอาจไม่ม่่วีางโชิ้วใ์นสิโตร์ ์กรุ์ณาติดต่อพนกังานเพ่�อสิอบถาม่เพิ�ม่เติม่ 
หร์อ่ดใูนเวบ็ไซต์ IKEA.co.th สิว่นร์ายละเอียดข้อ้มู่ลสินิค้้า สิาม่าร์ถดไูดใ้นป้า้ยร์าค้าและจากเวบ็ไซต์ (สินิค้้าทีี่�จำาหนา่ยยงัไม่ไ่ดป้้ร์ะกอบ)

สรรค์์สรา้งโต๊๊ะสวยของค์ณุเอง
ออกแบบโต๊ะข้องค้ณุเองทีี่�ตอบโจที่ยทั์ี่�งเร์่�องการ์ใชิ้ง้านและสิไตล์ สิาม่าร์ถสิร์ร์ค์้สิร์า้ง
ใหม้่ฟีังัก์ชิ้ั�นใชิ้ง้านตาม่ทีี่�ต้องการ์ ไม่ว่า่จะเป้น็โต๊ะที่ำางานพร์อ้ม่ลิ�นชิ้กัเก็บข้อง หร์อ่โต๊ะ
อาหาร์สิำาหร์บัทัี่�งค้ร์อบค้ร์วั

โต๊๊ะบาร์

ค์วามปลอดภััย
ท็ี่อป้โต๊ะ โค้ร์งข้าตั�ง ข้าโต๊ะ และโค้ร์งข้า
ทัี่�งหม่ดข้องเร์าผ่า่นการ์ที่ดสิอบและร์บัร์อง
วา่สิาม่าร์ถร์บันำ�าหนกัไดส้ิงูสิดุถึง 50 กก.
สินิค้้าทีี่�ที่ำาจากกร์ะจกนริ์ภัยค้วร์ใชิ้อ้ยา่ง
ร์ะม่ดัร์ะวงั หากข้อบกร์ะจกชิ้ำาร์ดุหร์อ่เกิด
ร์อยข้ดีข้ว่นทีี่�ผ่วิกร์ะจก อาจที่ำาใหก้ร์ะจกร์า้ว
และแตกได ้อยา่งไร์ก็ด ีกร์ะจกจะแตกออก
เป้น็เศษเล็กๆ ทีี่�ป้ร์าศจากค้วาม่ค้ม่ และม่ี
ฟัล์ิม่พลาสิติกชิ้ว่ยยดึเศษกร์ะจกทีี่�แตกให้
อยูกั่บทีี่� ไม่ก่ร์ะจดักร์ะจาย
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ออกแบบโต๊๊ะในสไต๊ล์ค์ณุ

ท่ี่�สดุของค์วามหลากหลาย
ทีี่�อิเกีย เร์าม่สีินิค้้าหลากหลายใหค้้ณุเล่อกป้ร์ะกอบโต๊ะสิไตล์ทีี่�ชิ้อบและตอบโจที่ย์
การ์ใชิ้ง้าน โดยเล่อกข้นาดและรู์ป้ที่ร์งท็ี่อป้โต๊ะได ้เชิ้น่ สิดีำา ข้าว หร์อ่สิสีิดใสิ 
จากนั�นก็เล่อกวา่จะใชิ้ข้้าโต๊ะแบบติดตาย ข้าโต๊ะป้ร์บัได ้ข้าโต๊ะติดล้อเล่�อน 
หร์อ่เล่อกใชิ้โ้ค้ร์งข้าตั�ง พบตัวเล่อกหลากสิไตล์ไดใ้นหนา้สิดุท้ี่ายข้องคู้่ม่อ่เล่ม่นี� 
ข้อใหส้ินกุกับการ์ออกแบบโต๊ะสิวยดว้ยตัวค้ณุเอง!
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ชุุดสนิค้์าตั๊วอยา่ง

LINNMON/ODDVALD ลินมูน/อูดวลัด์ เล่อกท็ี่อป้โต๊ะและโค้ร์งข้าตั�ง
ทีี่�เหม่าะกับค้วาม่ต้องการ์และงบป้ร์ะม่าณทีี่�ค้ณุม่ี
ข้นาดโดยร์วม่ 150×75 ซม่. สิงู 74 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 2,190 บาที่

LINNMON/KRILLE ลินมูน/ค์รลิเล่ เล่อกใชิ้ข้้าโต๊ะแบบม่ล้ีอเล่�อน ชิ้ว่ยให้
เค้ล่�อนยา้ยโต๊ะไป้ตาม่มุ่ม่ต่างๆ ในบา้นไดง่้าย 
ข้นาดโดยร์วม่ 120×60 ซม่. สิงู 74 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 2,590 บาที่

KLIMPEN/LALLE ค์ล่มเปน/ลัลเล่ สิร์า้งสิร์ร์ค์้โต๊ะทีี่�ดดูไีม่ว่า่เวลาใชิ้้
เป้น็โต๊ะอาหาร์ หร์อ่ใชิ้เ้ป้น็โต๊ะที่ำางานในออฟัฟัศิ
ข้นาดโดยร์วม่ 120×60 ซม่. สิงู 73 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 4,590 บาที่

LINNMON/OLOV ลินมูน/อูลอฟ หากต้องการ์ใชิ้โ้ต๊ะในอิร์ยิาบถยน่ดว้ย
สิาม่าร์ถติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะทีี่�ค้วาม่สิงูทีี่�เหม่าะกับค้ณุได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัไดร้์ะหวา่ง
60-90 ซม่.
ข้นาดโดยร์วม่ 120×60 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 2,590 บาที่

ข้นาดโดยร์วม่ กวา้ง×ลึก×สิงู 

GLASHOLM/ODDVALD กลอสโฮล์ม/อูดวลัด์ ร์งัสิร์ร์ค์้โต๊ะทีี่�เข้า้กันได้
กับสิไตล์การ์ตกแต่งบร์เิวณอ่�นๆ ในบา้น
ข้นาดโดยร์วม่ 148×73 ซม่. สิงู 71 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 2,990 บาที่

ÅMLIDEN/TORSKLINT อวมลิเดน/ที่รูช์ุค์ลินต์๊ ใหห้อ้งอบอวลด้วย
บร์ร์ยากาศนวลนุม่่ข้องโต๊ะทีี่�ม่ขี้อบโค้้งม่น
ข้นาดโดยร์วม่ 120×60 ซม่. สิงู 70 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 5,460 บาที่
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ชุุดสนิค้์าตั๊วอยา่ง
ข้นาดโดยร์วม่กวา้ง×ลึก×สิงู 

LINNMON/ALEX ลินมูน/อเล็กซ์ ์ท็ี่อป้โต๊ะยาวเอ่�อใหแ้บง่พ่�นทีี่�ที่ำางาน
สิำาหร์บัสิองค้นไดง่้ายภายในโต๊ะตัวเดยีวกัน
ข้นาดโดยร์วม่ 200×60 ซม่. สิงู 74 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 7,070 บาที่

HILVER/HILVER ฮ่ลเวร/์ฮ่ลเวร ์ท็ี่อป้โต๊ะพ่�นผ่วิไม่ไ้ผ่ ่ทัี่�งที่นที่านและเป้น็ม่ติร์
ต่อสิิ�งแวดล้อม่ เพร์าะไม่ไ้ผ่เ่ป้น็วสัิดธุร์ร์ม่ชิ้าติและเป้น็พช่ิ้ทีี่�โตไว
ข้นาดโดยร์วม่ 140×65 ซม่. สิงู 73 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 5,190 บาที่

LINNMON/ADILS/ALEX ลินมูน/อดิลส/์อเล็กซ์ ์ชิ้ั�นเสิร์มิ่สิำาหร์บัวาง
บนโต๊ะ พร์อ้ม่ลิ�นชิ้กัใหญ่ ่2 ลิ�นชิ้กั ใชิ้เ้ก็บเค้ร์่�องเข้ยีน กร์ะดาษ เอกสิาร์ต่างๆ 
ใหเ้ป้น็ร์ะเบยีบ และหยบิใชิ้ง่้าย
ข้นาดโดยร์วม่ 120×60 ซม่. สิงู 74 ซม่.
ทัี่�งชุุดราค์า 2,690 บาที่
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ท็ี่อปโต๊๊ะและราค์า

ท็ี่อปโต๊๊ะ GLASHOLM/กลอสโฮล์ม 148×73 ซม่. สิร์า้งสิร์ร์ค์้โต๊ะในสิไตล์
ทีี่�เป้น็ค้ณุ ดว้ยการ์เล่อกท็ี่อป้โต๊ะม่าใชิ้ร้์ว่ม่กับโค้ร์งข้าตั�งหร์อ่ตู้ลิ�นชิ้กั ท็ี่อป้
โต๊ะนี�ไม่ส่ิาม่าร์ถใชิ้ร้์ว่ม่กับข้าโต๊ะได้

แก้ว/ลายร์งัผ่ึ�ง 603.537.44 1,990 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ LINNMON/ลินมูน 100×60 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย

สิขี้าว 003.617.56 349 บาที่
สินีำ�าตาลดำา 603.611.74 590 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ LINNMON/ลินมูน 120×60 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย

สินีำ�าตาลดำา 903.611.77 790 บาที่
สิีดำา/ไม่้อัด 104.736.16 790 บาที่
สิีเข้ียว 604.736.14 790 บาที่
สิีเที่าอ่อน/สิีข้าว 304.736.15 790 บาที่
สิีข้าว 503.611.79 790 บาที่
สิีไวที่์โอ๊ค้ 603.537.39 790 บาที่

 
ท็ี่อปโต๊๊ะ LINNMON/ลินมูน 150×75 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย

สินีำ�าตาลดำา 203.611.85 1,190 บาที่
สิีดำา/ไม่้อัด 404.736.29 1,190 บาที่
สิีเข้ียว 004.736.31 1,190 บาที่
สิีเที่าอ่อน/สิีข้าว 204.736.30 1,190 บาที่
สิีข้าว 803.611.87 1,190 บาที่
สิีไวที่์โอ๊ค้ 403.537.40 1,190 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ LINNMON/ลินมูน 200×60 ซม่. ต่อป้ร์ะกอบกับข้าเสิร์มิ่ 1 ข้า 
เพ่�อค้วาม่ม่ั�นค้งแข้ง็แร์งยิ�งข้ึ�น เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบข้าโต๊ะไดง่้าย

สิขี้าว 403.611.89 1,390 บาที่
สินีำ�าตาลดำา 603.611.88 1,390 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ GERTON/เยรท์ี่อน 155×75 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบข้า
โต๊ะไดง่้าย ผ่ลิตจากไม่จ้ร์งิ ซึ�งเป้น็วสัิดธุร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�แข้ง็แร์งที่นที่าน

ไม่บ้ชีิ้ 301.622.46 2,990 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ HILVER/ฮ่ลเวร ์140×65 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบข้าโต๊ะ
ไดง่้าย พ่�นผ่วิที่ำาจากไม่ไ้ผ่ ่ซึ�งเป้น็วสัิดหุมุ่นเวยีน ทีี่�ม่คี้วาม่แข้ง็แร์งที่นที่าน 
และเป้น็ม่ติร์กับสิิ�งแวดล้อม่
ไม่ไ้ผ่่ 202.782.85 2,590 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ KLIMPEN/ค์ล่มเปน 120×60 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย
สิเีที่าอ่อน 603.563.42 1,990 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ KLIMPEN/ค์ล่มเปน 150×75 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย
สิเีที่าอ่อน 103.537.46 2,490 บาที่

ท็ี่อปโต๊๊ะ ÅMLIDEN/อวมลิเดน 120×60 ซม่. เจาะร์ไูวแ้ล้ว เพ่�อใหป้้ร์ะกอบ
ข้าโต๊ะไดง่้าย
สิเีที่า-เข้ยีว 703.654.64 2,300 บาที่

โค์รง/ตู๊้ต่๊อด้านบน ALEX/อเล็กซ์ ์120×10 ซม่. สิขี้าว ชิ้ั�นเสิร์มิ่สิำาหร์บั
วางบนโต๊ะ พร์อ้ม่ลิ�นชิ้กัใหญ่ ่2 ลิ�นชิ้กั ใชิ้เ้ก็บเค้ร์่�องเข้ยีน กร์ะดาษ เอกสิาร์
ต่างๆ ใหเ้ป้น็ร์ะเบยีบ และหยบิใชิ้ง่้าย
สิขี้าว 003.542.56 1,500 บาที่

รางเก็บสายแนวนอน SIGNUM/ซ์กินุม่ 70×16 ซม่. สิำาหร์บัติดตั�งใต้
ท็ี่อป้โต๊ะ เก็บสิายไฟัและสิายค้อม่พวิเตอร์ไ์ดเ้ป้น็ร์ะเบยีบ หา้ม่ติดตั�งบนท็ี่อป้
โต๊ะกร์ะจก
สิเีงิน 102.002.54 299 บาที่

เหล็กยดึท็ี่อปโต๊๊ะ LINNMON/ลินมูน ชุิ้ด 2 ชิ้ิ�น ใชิ้เ้หล็กยดึเพ่�อยดึท็ี่อป้
โต๊ะแบบต่างๆ ข้องเร์า ยกเวน้ท็ี่อป้โต๊ะ HILVER/ฮีีลเวร์ ์และท็ี่อป้โต๊ะกร์ะจก

ชุิ้บนิกเกิล 202.610.58 250 บาที่
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ขาโต๊๊ะและราค์า

ขาโต๊๊ะ ADILS/อดิลส ์1 ข้า สิงู 70 ซม่. ข้าโต๊ะหมุ่นป้ร์บัได ้ใหโ้ต๊ะสิงูไดร้์ะดบั
เดยีวกันบนพ่�นทีี่�ไม่เ่ร์ยีบ

สิขี้าว 802.179.77 100 บาที่
สิดีำา 002.179.76 100 บาที่
สิเีงิน 202.179.75 100 บาที่
สินีำ�าเงิน 303.263.04 100 บาที่

ขาโต๊๊ะที่รงกรวย HILVER/ฮ่ลเวร ์1 ข้า สิงู 70 ซม่. ไม่ไ้ผ่เ่ป้น็วสัิดุ
ธร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�ม่คี้วาม่แข้ง็แร์งที่นที่าน
ไม่ไ้ผ่่ 502.782.84 650 บาที่

ขาโต๊๊ะมล้่อเล่�อน KRILLE/ค์รลิเล่ 1 ข้า สิงู 70 ซม่. ล็อกไดทั้ี่�ง 4 ล้อ เล่อก
ล็อกหร์อ่ป้ลดล็อกไดต้าม่การ์ใชิ้ง้าน ดไีซเนอร์ ์Francis Cayouette 

สิขี้าว 102.502.58 450 บาที่

ขาโต๊๊ะ LALLE/ลัลเล่ 1 ข้า สิงู 70 ซม่. ผ่ลิตจากไม่จ้ร์งิ ซึ�งเป้น็วสัิดุ
ธร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�แข้ง็แร์งที่นที่าน ดไีซเนอร์ ์Tina Christensen 

สิดีำา 802.378.38 650 บาที่

ขาโต๊๊ะ GERTON/เยรท์ี่อน 1 ข้า สิงู 67-107 ซม่. ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะตาม่ค้วาม่
สิงูทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดบัได้

ชุิ้บโค้ร์เม่ยีม่ 402.616.27 700 บาที่

ขาโต๊๊ะ OLOV/อูลอฟ 1 ข้า สิงู 60–90 ซม่. ติดตั�งท็ี่อป้โต๊ะตาม่ค้วาม่สิงู
ทีี่�ค้ณุต้องการ์ได ้เพร์าะข้าโต๊ะป้ร์บัร์ะดบัได้

สิขี้าว 702.643.04 450 บาที่
สิดีำา 902.643.03 450 บาที่
สิเีงิน 202.666.78 450 บาที่

ขาโต๊๊ะ ALVARET/อัลวาเล็ต๊ 1 ข้า สิงู 70 ซม่. ข้าโต๊ะร์ปู้ที่ร์งแป้ดเหลี�ยม่
ที่ำาจากไม่จ้ร์งิ ซึ�งเป้น็วสัิดธุร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�ที่นที่าน ดไีซเนอร์ ์Jomi Evers 
Solheim
สิเีที่า 403.554.47 790 บาที่

ขาโต๊๊ะ TORSKLINT/ที่รูช์ุค์ลินต์๊ 1 ข้า สิงู 70 ซม่. ดว้ยร์ปู้ลักษณที์ี่�แตก
ต่าง ข้าโต๊ะนี�จะชิ้ว่ยเติม่เสิน้สิายทีี่�โค้้งม่นและสิร์า้งค้วาม่นุม่่นวลใหแ้ก่ท็ี่อป้
โต๊ะไดอ้ยา่งดี
สิเีที่าอ่อน 703.781.12 790 บาที่

ตู๊้ลิ�นชุกั ALEX/อเล็กซ์ ์ก36×ล58×สิ70 ซม่. ป้ดิผ่วิดา้นหลังเร์ยีบร์อ้ย จงึ
ตั�งไวมุ้่ม่ใดในหอ้งก็ได ้ไม่ต้่องซอ่นแผ่น่หลัง ดไีซเนอร์ ์Johanna Asshoff 

สิขี้าว 103.542.65 2.890 บาที่
สินีำ�าเงิน 404.464.00 2.890 บาที่

ตู๊้ลิ�นชุกั KLIMPEN/ค์ล่มเปน ก33×ล58×สิ70 ซม่. ป้ดิผ่วิดา้นหลัง
เร์ยีบร์อ้ย จงึตั�งไวมุ้่ม่ใดในหอ้งก็ได ้ไม่ต้่องซอ่นแผ่น่หลัง
สิเีที่าอ่อน 403.537.64 3,200 บาที่

ขาโต๊๊ะแบบชุั�นวางของ KLIMPEN/ค์ล่มเปน ก58×ล33×สิ70 ซม่. 
ชิ้ั�นป้ร์บัร์ะดบัได ้จงึเก็บข้องไดห้ลากหลายข้นาด
สิเีที่าอ่อน 903.537.66 2,500 บาที่

ขาโต๊๊ะมชุ่ั�นวางของ FINNVARD/ฟนิวอรด์ ก46×ล70×สิ71–93 ซม่.
ป้ร์บัตำาแหนง่ไดห้ลากหลาย วางไดทั้ี่�งท็ี่อป้โต๊ะแบบร์าบหร์อ่แบบเอียง ผ่ลิต
จากไม่จ้ร์งิ ซึ�งเป้น็วสัิดธุร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�แข้ง็แร์งที่นที่าน

ไม่เ้บริ์ช์ิ้ 503.611.55 1,100 บาที่

โค์รงขาตั๊�ง LERBERG/แลรแ์บรก์ ก60×ล39×สิ70 ซม่. สิำาหร์บัใชิ้กั้บ
ท็ี่อป้โต๊ะทีี่�ม่คี้วาม่ยาวอยา่งนอ้ย 120 ซม่.

สิเีที่า 301.677.91 300 บาที่
สินีำ�าเงิน 904.736.41 300 บาที่
สิแีดง 704.736.42 300 บาที่

 
โค์รงขาตั๊�ง ODDVALD/อูดวลัด์ ก42×ล70×สิ70 ซม่. ผ่ลิตจากไม่จ้ร์งิ 
ซึ�งเป้น็วสัิดธุร์ร์ม่ชิ้าติทีี่�แข้ง็แร์งที่นที่าน

สิดีำา 703.612.01 500 บาที่
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ขอ้ค์วรรู้

เพ่�อใหค้้ณุสิร์า้งสิร์ร์ค์้และป้ร์ะกอบโต๊ะข้องตนเองไดง่้าย เร์าจงึไดเ้ตร์ยีม่การ์
บางอยา่งไวล่้วงหนา้

ท็ี่อปโต๊๊ะท่ี่�เจาะรูไวเ้รย่บรอ้ย
ท็ี่อป้โต๊ะทัี่�งหม่ดข้องเร์าเจาะร์ไูวเ้ร์ยีบร์อ้ยแล้ว ค้ณุจงึป้ร์ะกอบข้าโต๊ะไดง่้าย
นอกจากนี� เร์ายงัเล่อกใหต้ำาแหนง่ข้องรู์ทีี่�เจาะไวอ้ยูใ่กล้ข้อบข้องท็ี่อป้โต๊ะพอดี
เพ่�อใหใ้ต้โต๊ะม่ทีีี่�วา่งกวา้งๆ สิำาหร์บัเหยยีดข้าหร์อ่ตั�งตูลิ้�นชิ้กัได ้แถม่ยงัม่สีิกร์ู
สิำาหร์บัยดึข้าโต๊ะเข้า้กับท็ี่อป้โต๊ะม่าใหพ้ร์อ้ม่กับสินิค้้าด้วย 

โค้ร์งข้าตั�งใหค้้วาม่ม่ั�นค้งม่ากเป้น็พเิศษ และนำาม่าใชิ้ไ้ดโ้ดยไม่ต้่องยดึเข้า้กับท็ี่อป้
โต๊ะ ทัี่�งหม่ดนี�ก็เพ่�อใหง่้ายต่อการ์สิร์ร์ค์้สิร์า้งโต๊ะทีี่�ลงตัวกับการ์ใชิ้ง้านข้องค้ณุ
และค้ร์อบค้ร์วั!



การประกอบท็ี่อปโต๊๊ะและขาโต๊๊ะ

© Inter IKEA Systems B.V. 2008-2020 ร์าค้าสินิค้้าอาจเป้ลี�ยนแป้ลงได้

ADILS
อดิลส ์
70 ซม่.

ALVARET
อัลวาเรต็๊ 
70 ซม่.

HILVER
ฮ่ลเวร์
70 ซม่.

KRILLE
ค์ริลเล่ 
70 ซม่.

LALLE
ลัลเล่ 

70 ซม่.

GERTON
เยร์ที่อน 

70-107 ซม่.

OLOV
อูลอฟ

60-90 ซม่.

TORSKLINT
 ทีู่ร์ชุค์ลินต๊์

70 ซม่.
GLASHOLM/กลอสโฮล์ม 148×73 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 100×60 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 120×60 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 150×75 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 200×60 ซม่.*

GERTON/เยรท์ี่อน 155×75 ซม่.

HILVER/ฮ่ลเวร ์140×65 ซม่.

KLIMPEN/ค์ล่มเปน 120×60 ซม่.

KLIMPEN/ค์ล่มเปน 150×75 ซม่.

ÅMLIDEN/อวมลิเดน 120×60 ซม่.

ALEX
อเล็กซ์์

36×58×70 ซม่.

KLIMPEN
ค์ล่มเปน

 33×58×70 ซม่.

KLIMPEN
ค์ล่มเปน

58×33×70 ซม่.

FINNVARD
ฟนิวอรด์

46×70×71–93 ซม่.

LERBERG
แลร์แบร์ก

39×60×70 ซม่.

ODDVALD
อูดวัลด์

42×70×70 ซม่.
GLASHOLM/กลอสโฮล์ม 148×73 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 100×60 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 120×60 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 150×75 ซม่.

LINNMON/ลินมูน 200×60 ซม่.*

GERTON/เยรท์ี่อน 155×75 ซม่.

HILVER/ฮ่ลเวร ์140×65 ซม่.

KLIMPEN/ค์ล่มเปน 120×60 ซม่.

KLIMPEN/ค์ล่มเปน 150×75 ซม่.

ÅMLIDEN/อวมลิเดน 120×60 ซม่.

*ข้อ้สิำาคั้ญ่! ต้องใชิ้ข้้าโต๊ะเสิร์มิ่เพ่� อเพิ�ม่ค้วาม่ม่ั�นค้ง


