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Início / Decoração / Molduras e quadros / Molduras para fotos

10

Referência: 203.784.59

RIBBA
Moldura, branco

8€   / ud
Preço das opções selecionadas
IVA incluído no preço.

★★★★★★★★ 3 (79) Avaliações

Decore com as suas fotos preferidas. Esta moldura possui
linhas retas clássicas e está disponível em vários tamanhos,
perfeita para uma parede com molduras. A proteção frontal em
plástico é segura e faz jus à imagem.

Serviço de Entrega

Política de devolução de
365 dias

Opções de financiamento

Quantidade

Consulte o stock da sua loja IKEA
 

Disponível online
Pronto para entrega

O preço exposto é o preço recomendado pela IKEA, podendo contudo
variar dependendo da Loja escolhida.

Informação sobre o produto  Materiais e ambiente  Montagem e documentos  Detalhes da embalagem  Avaliações
 

 

Dimensões do produto montado

Imagem s/passe-partout, larg: 40 cm 
Imagem s/passe-partout, alt: 50 cm 
Imagem c/passe-partout, larg: 30 cm 
Imagem c/passe-partout, alt: 40 cm 
Largura interior pass-partout: 29 cm 
Altura interior pass-partout: 39 cm 
Largura estrutura: 42 cm 
Altura da estrutura: 52 cm 
 
 

Este produto requer montagem

O passe-partout dá relevo ao quadro e facilita o
emoldurar.

Passe-partout com PH neutro, não descolora fotos.

Pode pendurar-se na horizontal ou na vertical, de
acordo com o espaço disponível.

Adaptadas em tamanho para se pendurarem várias
em conjunto.

Frente com proteção em plástico duradouro, para
uma utilização mais segura da moldura.

Convém saber...
Passe-partout incluído. 
Pode completar-se com os parafusos/ferragens da
gama FIXA. 
Os diferentes materiais de parede requerem diferentes
tipos de fixação. Use as ferragens adequadas às
paredes da sua casa, vendidas em separado. 

Dimensões: 40x50 cm

Adicionar ao cestoAdicionar ao cestoAdicionar ao cesto

Lista de comprasLista de compras

Loja: Escolher

Produtos complementares

FIXA
conj. parafusos e
buchas, 260 peças 
9,99€  /ud

★★★★★★★★★★ (10)

  

Produto adicionado
  Ver o cesto

Fechar

365 365 dias para devoluções

26Cesto de compras

RIBBA
Moldura 30 €

6 x 5 €

RIBBA
Moldura 70 €

10 x 7 €

RIBBA
Moldura 80 €

10 x 8 €

SUBTOTAL 180 €

Continuar a comprar

26

6- +

10- +

10- +

Finalizar compra

https://www.ikea.com/pt/pt/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/categories/departments/decoration/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/categories/departments/decoration/10757/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/categories/departments/decoration/18746/
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https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/00169249/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/00169249/?bvtab
https://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/OrderItemDisplay?storeId=17&langId=-25&catalogId=11001&orderId=.&newLinks=true
https://www.ikea.com/pt/pt/customer-service/about-shopping/return-policy.html
https://www.ikea.com/pt/pt/
https://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/InterestItemDisplay?storeId=17&langId=-25
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/00378403/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/80378423/
https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/20378459/
https://secure.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/OrderItemDisplay?langId=-25&storeId=17&catalogId=10001&orderId=
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Mais Molduras para fotos

Ir para Molduras para fotos

EDSBRUK
Moldura 
6€  / ud

FISKBO
Moldura 
1,50€  / ud

★★★★★★★★★★ (7)

FISKBO
Moldura 
3,50€  / ud

★★★★★★★★★★ (5)

FISKBO
Moldura 
3,50€  / ud

★★★★★★★★★★ (2)

FISKBO
Moldura 
1,50€  / ud

★★★★★★★★★★ (10)

★★★★★★★★★ (16)

FISKBO
Moldura 

1,50€  / ud

Novidade

Apoio ao Cliente

Assim é a IKEA

Links úteis

Planificadores

Aplicações

IKEA Store IKEA Place

Siga-nos

Termos e condições
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https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/20300371/
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