SINU UUS IKEA
KÖÖK
Algusest
lõpuni
See käepärane juhend aitab sul läbi
teha kõik olulised sammud köögi
valimisel, alates meelepärase stiili
leidmisest ja lõpetades oma IKEA köögi
mõõtmisega, et seda planeerida, tellida
ja lõpuks ka paigaldada.

SISUKORD

lk 4

lk 7

Leia oma
stiil

Planeeri
Visanda oma köök ja vaata,
milliseks see kujuneb. Me anname
sulle soovitusi ja jagame nippe.

Istu maha ja unista suurelt. Milline
on sinu ideaalne köök ja mis selles
peaks olema? Me ütleme sulle, kust
koguda inspiratsiooni ja leida ideid.

lk 5

Mõõda
Mõõdud on olulised, sest need
on sinu uue köögi alustalad. Ära
muretse, me näitame sulle, kuidas
sa oma kööki mõõtma pead.

Sisukord
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lk 13

Teenused
Sa võid oma uue köögi ise
paigaldada või koju tassida, aga
sa ei pea. Siit leiad kõik meie
teenused.

lk 12

lk 15

Telli, toimeta
koju ja paigalda

Rohkem infot
ja juhiseid

IKEA köögi tellimiseks on mitu võimalust
ning sa saad selle ise koju viia või lased
hoopis meil kogu raske töö ära teha.
Paigalda terve köök, osa sellest või mitte
midagi. Meie paigaldusteenusega saad
valida lahenduse, mis sobib just sinu
vajadustega.

Selleks, et uue köögi saamise protsess
oleks võimalikult lihtne ja lõbus, saad
vaadata inspireerivaid brošüüre, proovida
kätt 3D-planeerimisprogrammidega ja
süveneda paigaldusjuhenditesse. Kõik
selleks, et me saaksime sind igal sammul
aidata.
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LEIA OMA STIIL

Leia oma stiil
Leia veidi aega ja unista suurelt.
See on hetk, mil su unistused ja ideed hakkavad kuju võtma. Lisaks mõtle
oma vajadustele ja unistuste köögi välimusele ning IKEA abiga leiad
kindlasti omale täiusliku köögilahenduse.

Mõtle, kas sulle
meeldivad rohkem
traditsioonilised
lahendused, näiteks
köögid, kus on palju
nähtavaid sahtleid ja
detaile ...

... või eelistad
pigem modernset
kööki, kus on lihtsa ja
efektiivse disainiga
mööbliesemed
ning sahtlid, mis on
peidetud suuremate
esipaneelide taha ...

... või äkki meeldivad
sulle mõlemad stiilid
ja tahad nautida
nii klassikalise kui
modernse köögi
võlusid?

Vaata, milliseid stiile, funktsioone ja ideid
me sulle pakume.

IKEA väljastus
punkt
IKEA tellimis- ja väljastuspunktis
saad jalutada mitme valmis köögi
vahel, mis on erinevates suurustes
ja stiilides. Ava uksi ja sahtleid,
et sa näeksid, mis nende taga või
sees on. Vaata, millised on meie
köögitehnika funktsioonid. Ja
lobise meie köögispetsialistidega
ning saa veelgi rohkem ideid.
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IKEA veebileht

Minikataloog

Meie veebilehel on erakordselt
palju ideid, mille abil saad koguda
inspiratsiooni ja luua stiilse ning
funktsionaalse köögi. Kasuta ka
meie planeerimisprogramme, et
oma unistustele kuju anda.

Sirvi köögi minikataloogi ning kogu
ideid ja inspiratsiooni. Väikeses
kataloogis on palju erinevaid
kombinatsioone, mille seast omale
meelepärane lahendus valida.
Minikataloogi leiad meie tellimisja väljastuspunktist, aga see on
olemas ka IKEA veebilehel.

Vaata rohkem meie kodulehelt
IKEA.ee.

MÕÕDA

Mõõda
Üheksa korda mõõda, üks kord
paigalda
Selle toa mõõtmine, kuhu sa oma uue köögi soovid
paigaldada, pole sugugi raske, ent tähtis on seda õigesti teha.
Õiged mõõdud on kogu planeerimisprotsessi aluseks.
Varu piisavalt aega, et oma ruum täpselt ära mõõta. Kindlasti
märgi oma mõõdud üles millimeetrites, et su uus köök sobiks
ka su ruumi mõõtudega. Vaata, kuidas seda tegema peab.

A:

Ruumi mõõtmine

01 Alusta sellest, et sa mõõdad ära vahemaa seina ja
lae vahel. Seejärel mõõda ära seinte ning nurkade ja
uste vaheline vahemaa.

02 Mõõda ära aknad ning nende vahemaa põrandast,
laest ja toanurkadest. Tee sama ukse/ustega.

03 Märgi ära kõik esemed, mis su toas n-ö välja
tungivad, näiteks radiaatorid, ventilatsioonitorud ja
muud torud.
Mõõda ära olemasolevad pistikupesad ja lülitid
ning märgi üles nende asukoht. Märgi ka koht või
kohad, kuhu sa tahaksid uued lülitid või pistikupesad
paigaldada.
Vaata, kus paiknevad äravoolutorud ja veetorud. Kui sa
soovid need mujale paigaldada, siis märgi ära nende
uus asukoht.

Loe lähemalt meie mõõtmisteenuse ja teiste IKEA teenuste kohta lk 13–14.
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MÕÕTMINE
M

B:

Tööpinna mõõtmine

Tööpinna õiged mõõdud on ääretult
olulised, eriti siis, kui sa soovid omale tellida
eritellimusel valmistatud lahendust.

01 Alusta tööpinna mõõtmist
sellest nurgast, kuhu see seinale
kinnitub. Veendu, et sa mõõdad piki
seinaäärt ja alustad alati samast
kohast.
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02 Alusta tööpinna sügavuse
mõõtmist seinast. Ära unusta jätta
mõõtmisel vähemalt 15 mm osa, mis
ulatub üle põrandakapi.

03 Kui sa paigaldad oma kööki
eraldiseisva töötasapinna (näiteks
köögisaare), alusta mõõtmist ü
 hest
otsast ja jäta lisaks v
 ähemalt 30 mm
üleulatus.

PLANEERI OMA KÖÖKI

Planeeri oma kööki
Nüüd on aeg oma unistustele ja
i deedele kuju anda
Me teame, et on palju asju, mille üle mõtiskleda. Leia aega ja
veendu, et sa saad lõpuks just sellise köögi, millest sa oled
alati unistanud. Järgmistelt lehtedelt leiad mitmeid kasulikke
nõuandeid ja nippe, mis sind uuel ja huvitaval teekonnal
aitavad.
Mõtle, kuidas sa tavaliselt oma kööki kasutad ja millega sa
oled rahul. Vaata oma olemasolevat kööki ja tee nimekiri
asjadest, mis sulle meeldivad ja asjadest, mida sa tahaksid
muuta.

A:

Tööde kulg
Kui sa planeerid oma kööki,
mõtle kindlasti kolmele töö
tsoonile, kus sa teed neid
tegevusi:
Ettevalmistamine/toidu
valmistamine
Nõude, köögiriistade
pesemine
Toiduainete hoiustamine

01 Kui külmik/sügavkülmik, toidu
valmistamise ja nõude pesemise koht on heas
kohas ning nendevaheline kaugus piisavalt
väike, siis on asjatut r ingijooksmist palju
vähem.

Töökolmnurgaks nimetatakse
töötsoonide ja nende vahelist
vahemaad ning seda, kuidas
need tsoonid on köögis paigutatud. Hea töökolmnurk aitab
sul kiiresti ja hõlpsalt liikuda
ühe ülesande juurest teise
juurde – ja kui köögis on ka teisi
söögitegijaid, saate korraga
erinevaid asju teha.

Loe lähemalt meie planeerimisteenuse ja teiste IKEA teenuste kohta lk 13–14.
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PLAN
PLANEERI
OMA KÖÖKI

A:

Pla
Planeerimine

02 Üherealine köök on suurepärane lahendus, kui
sul on vähe ruumi. Sellise lahenduse puhul ei saa küll
töökolmnurga põhimõtet rakendada, aga siiski on kolm
osa omavahel ühendatud.
03 Kaherealine köök on ideaalne valik, kui korraga
valmistab toitu rohkem kui mitu inimest. Sellises köögis
on palju ruumi ettevalmistusteks, aga ka käepäraste
hoiukohtade loomiseks.

04 L-kujulise köögi abil saad oma nurkadest
maksimumi võtta. Selline köök on ideaalne, kui sa
unistad ka väikesest söögilauast või köögisaarest.

05 Juhul kui sul on lisaruumi, lisa kööki köögisaar, et
sul oleks veelgi rohkem hoiukohti ja tööpinda. Ja mis
kõige parem – see on ühtlasi suurepärane paik, kus oma
lähedaste või sõpradega aega veeta. Jäta köögisaare ja
muude kappide vahele 1200 mm ruumi, et sa saaksid
vabalt ühest kohast teise liikuda.

06 Suure köögi puhul on suurepärane lahendus
U-kujuline köök. Nii on sul ääretult palju ruumi ja palju
kohti, kus oma asju hoiustada.

07 L-kujulise köögi ja köögisaarega saad oma
kööginurkadest maksimumi võtta. Niisiis on selline
köögilahendus ideaalne valik, kui sa soovid kööki lisada
väikese söögilaua või köögisaare.
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PLANEERI OMA KÖÖKI

Mida teha ja mida mitte
Siin on mõned soovitused ja nõuanded ning mida sa
peaksid vältima, et oma köögist maksimumi võtta.

Soovitused

1200 mm

550 mm

C:

800 mm

01 Kõige parem koht toidu
valmistamiseks ja ettevalmistusteks
on tööpind, mis on pliidiplaadi ja
valamu vahel.

500 mm

02 Veendu, et kahe kapirea vaheline
vahemaa on piisavalt suur, et sa
saaksid mõlemal pool uksed korraga
avada.

500 mm

04 Jäta pliidiplaadi kõrvale piisavalt
ruumi kuumaalustele ja kuumadele
pannidele.

03 Paiguta seinakapid piisavalt
kõrgele, et sa näeksid oma tööpinda
võimalikult hästi.

50 mm

05 Paigalda õhupuhasti pliidiplaadi
kohale soovitatud kõrgusele. Nii
tagad funktsionaalsuse ja ohutuse. Kõrguse leiad kokkupaneku
juhenditest.

50 mm

06 Jäta ruumi ka kattepaneelidele,
kui sa plaanid oma seinakapid
paigaldada õhupuhasti kõrvale.

> 250 mm
50 mm

07 Aseta põrandakappide ja seina
ning seinakappide ja seina vahele 50
mm täitetükk, et sa saaksid sahtlid ja
uksed täielikult avada.

08 Kui tööpind ulatub üle
põrandakapi rohkem kui 250 mm, lisa
lisatoed.

09 Paiguta valamu ja pliidi
plaat samasse ritta, et sa ei peaks
kuumasid esemeid põranda kohal
kandma.

Loe lähemalt meie planeerimisteenuse ja teiste IKEA teenuste kohta lk 13–14.
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PLAN
PLANEERI
OMA KÖÖKI

D:

10

Nõuanded

01 Kui ahi on kõrgemal, ei pea sa
liiga palju kummardama, et kõikidele
maitsvatele kookidele ja praadidele
ligi pääseda.

02 Paigalda nõudepesumasin valamu ja nõudekuivatusresti lähedale,
et sul oleks lihtsam nõusid välja võtta
ja nõudepesumasinasse panna. Nii
tilgub ka vähem vett põrandale.

03 Aseta köögiriistad, potid ja
pannid pliidiplaadi kõrvale, et need
oleksid alati käeulatuses, kui sa süüa
teed. Pane noad, kahvlid ja lusikad
sahtlisse, mis on söögilaua lähedal.

04 Sahtlite abil on sul oma asjadest
alati hea ülevaade ning sa pääsed
neile hõlpsalt ligi. Lisa sahtlimatt,
et asjad püsiksid kindlalt paigal ja ei
koliseks, kui sa midagi välja võtad.

05 Paiguta prügikastid sahtlisse,
mis on valamukapis või selle lähedal.
Nii on sul palju lihtsam oma prügi
sorteerida.

06 Elektriline tõukurmehhanism
on suurepärane lahendus, kui sul
on käed kinni, aga pead sahtli põlve
või küünarnukiga avama – ja kui
sa ei soovi, et esipaneelidele või
käepidemetele jääksid rasvased või
kleepuvad sõrmejäljed.

07 Kasuta oma esipaneelide
tagust ruumi maksimaalselt, valides
käepärased sisesahtlid. Ja teised
ei teagi, et kuigi su köögikapid- ja
sahtlid on väljast lihtsad ja efektsed,
siis seest on need sahtlitest pungil.

08 Kasuta köögisahtli valgusteid, et
sa leiaksid kõik vajalikud asjad üles ka
siis, kui köögis on hämar.

09 Kasuta karastatud klaasist
riiuleid ja klaasuksi, et nii sina kui
ka teised näeksid, kui ilusad on
sinu parimad kristallpokaalid või
joogiklaasid. Lisa kappi valgustid,
et muuda oma köök visuaalselt
suuremaks ja veelgi hubasemaks.

10 Paiguta seinale mõned reelingud
ja tarvikud, et seinast m
 aksimumi
võtta ja segadust tööpinnal
vähendada. Samuti saad sedasi hoida
käepärast kõiki neid asju, mida sa
söögi valmistamiseks kõige rohkem
kasutad.

11 Kui sul on piisavalt ruumi, lisa
kööki ratastel abilaud või tööpink,
et sul oleks rohkem hoiukohti ja
lisatööpind.

PLANEERI OMA KÖÖKI

E:

Pea meeles

01 Kui su valamu on akna all, saad
lisaks nõude pesemisele ka valgust
ja vaadet nautida. Juhul kui su aknad
avanevad sissepoole, veendu, et need
ei avaneks vastu kraani.

02 Kui sa paigaldad valamu seina
kõrvale või köögikappide rivi lõppu,
siis see segab sinu tööd, sest sul on
vähem ruumi, kus toitu valmistada
või ettevalmistusi teha.

03 Kui sa paigutad ahju täpselt
seina kõrvale, siis on raskem köögis
toimetada, kuna sul on vähem
askeldamisruumi. Samuti võid
sedasi köögiseina kuumuse või
söögiplekkidega kahjustada.

04 Kui sa paigaldad köögitehnika,
näiteks ahju, nõudepesumasina või
õhupuhasti toa nurka või nurkadesse,
võib juhtuda, et sinu kapid ja sahtlid ei
avane enam t äielikult.

F:

Lahendused väikesesse ruumi

Kui sul on kitsas või väike köök, pead teinekord
sobiva lahenduse jaoks tegema kompromisse.
400 mm

100 mm

01 Vali omale väike valamu, mis
mahub 600 mm põrandakappi.
Veendu, et valamu ja tööpinna äärte
vahel on vähemalt 100 mm vahet, et
konstruktsioon oleks vastupidav.

02 Selleks, et sul oleks mõnus koht,
kus näiteks lõunasöögiks ettevalmistusi teha, ürita pliidplaadi ja valamu
vahele jätta vähemalt 400 mm
tööpind.

200 mm

03 Ohutuks toiduvalmistamiseks
jäta pliidiplaadi ja seina vahele
vähemalt 200 mm vaba ruumi.

370 mm

04 Kui su köök on liiga kitsas ja sinna
ei mahu 600 mm sügavusega kapid,
siis võid kasutada hoopis 370 mm
sügavusega kappe.

05 Sinu köögiseinad ei pea olema
sugugi tühjad. Kasuta neid, et luua
funktsionaalsed hoiukohtadega
lahendused ja tee oma tööpinnal
rohkem ruumi.
Loe lähemalt meie planeerimisteenuse ja teiste IKEA teenuste kohta lk 13–14.
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TELLI, TOIMETA KOJU JA PAIGALDA

Telli, toimeta koju ja
paigalda
Kui sa oled oma köögiplaaniga rahul, vormista tellimus
Siiski soovitame, et sa külastaksid enne tellimuse tegemist meie tellimis- ja
väljastuspunkti ning kohtuksid IKEA köögispetsialistidega. Nad aitavad sind kõigega,
milles sa kahtled, ja vaatavad su köögiplaani üle, et kõik ikka klapiks. Pärast seda saad
oma tellimuse teha kohe kohapeal, kui sa seda soovid.

Sul on kolm võimalust, kuidas omale
kööki tellida:

IKEA köögid on disainitud nii, et
sa saaksid need ise paigaldada

01

Millest alustada? Tule IKEA tellimis- ja väljastus
punkti ning võta koju minnes kaasa köögi
paigaldusjuhend (või kasuta digitaalset varianti,
mille leiad IKEA veebilehelt). Paigaldusjuhend
aitab sul oma uut kööki samm-sammult ise
paigaldada. Samuti on oluline, et sa järgid kokkupanekujuhiseid, mis on kõigi toodetega kaasas.

02
03

Lepi eelnevalt meie köögispetsialistiga aeg kokku,
kirjutades planners@ikea.ee ning tule kohapeale.

Telli meie veebilehelt IKEA.ee

Tasud köögispetsialisti esitatud
ettemaksu arve alusel.

Paigaldusjuhend
Sellest juhendist leiad kõik
sammud, kuidas ja mis
järjekorras oma IKEA kööki
paigaldada. Samuti on selles
peidus nõuanded ja ideed
nendeks puhkudeks, kui ette
tulevad keerukad
väljakutsed.
Meie paigaldusteenusest saad
lugeda lähemalt
lk 14.

Kui sa vajad köögi paigaldamisel abi, kas osaliselt või kogu köögi
uuendamiseks, siis võid palgata meelepärase töömehe, aga tea,
et IKEA on alati valmis sind aitama. Selleks, et su elu oleks lihtsam,
pakume sulle köögi paigaldusteenust.
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TEENUSED

Teenused
Võid seda ise teha, aga sa ei pea
Meie laia teenusevaliku abil saad kujundaja päris enda
hinnasildi, valides meelepärased ja taskukohased
tooted ning otsustades, kui palju soovid ise teha ja kui
palju soovid, et meie sinu heaks teeksime.
Allpool on kõik meie teenused. Lisainfo saamiseks
külasta internetiaadressi IKEA.ee/teenused.

Järelmaksuteenus

Mõõtmine

Kui sa leidsid ideaalse köögi, aga sul ei ole
praegu piisavalt raha, siis saame sulle pakkuda
järelmaksuteenust, et sa saaksid siiski oma
unistustele kuju anda.
IKEA-s osutab järelmaksuteenust Svea Finance
AS. 100–10 000 euro väärtuses saate tasuda
osade kaupa IKEA toodete eest.

Kui soovid olla kindel, et sinu ruumi joonis
on võimalikult täpne, mõõdame ruumi üle ja
kontrollime kõike: akende, uste ja pistikupesade
paigutust ning seinte materjali ja seisukorda.
Hind alates 59 €*
*Mõõtmine on sinu jaoks tasuta, kui tellid IKEA köögimööbli

Planeerimine
Oma uue köögi kavandamisel saad abi, kui lepid
kokku kohtumise meie IKEA köögispetsialistiga.
Sina a
 nnad meile oma ruumi mõõdud ja
joonise ning meie pakume sulle inspireerivaid
ja f unktsionaalseid lahendusi kõige jaoks,
alates k
 appide ja seadmete paigutamisest,
töölaudadest ja hoiuruumist kuni valgustuse,
valamute ja segistiteni.
Planeerimisteenus on tasuta.
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TEENUSED

VÕID SEDA ISE TEHA, AGA
SA EI PEA

Kojuvedu
Sina ütled meile aadressi ja meie sõidame
kohale. Võtame meeleldi enda peale kogu
raske töö ja toome asjad ise sulle koju või
äriruumidesse. Me asetame su asjad sinna,
kuhu sa soovid – trepile, esikusse või tuppa.
Hind alates 19.90 €
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Köögi paigaldamine
Lihtsalt vali, millega sa abi soovid. Me teeme
sinu eest ära vaeva- ja aeganõudvad tööd, nagu
valamute või tööpindade paika seadmine. Ja sa
saad rahulikult jalad seinale visata, teades, et kõik
on õigesti paigaldatud.
Hind alates 196 €

ROHKEM INFOT JA JUHISEID

IKEA planeerimis
tööriist
Disaini oma unistuste METOD
köök, kasutades meie
3D-planeerimisprogrammi,
kus sa näed nii kõigi osade
kui valmislahenduse hinda.
Prindi oma joonised ja t oodete
nimekiri p
 aberile, või salvesta
need IKEA veebilehel. Tule
IKEA väljastuspunkti koos
oma d
 isainiga ja pea nõu meie
köögispetsialistidega, kes sind
nõustavad ja abistavad.
Rohkem infot leiad IKEA.ee/et/
about_services#kitchen_
planning.

Köögi mini
kataloog
Pisike, kuid täidetud k
 aanest
kaaneni inspireerivate
piltidega köökidest, mis on
erinevates stiilides ja suurustes.
Minikataloogist leiad nii
täisuuruses köögid kui kõik need
vahvad lisad, mis muudavad su
igapäevaelu köögis lihtsamaks.

Rohkem infot ja
juhiseid
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IKEA.ee
Meie veebilehelt leiad
inspireerivaid pilte, ideid ja
nippe, et sa saaksid oma METOD
kööki tõeliselt nautida, olenemata
sellest, kas see on uus köök
või h
 oopis vana, mida sa tahad
natuke värskendada. Lisaks
leiad k
 odulehelt lõputult erinevaid
tooteid, millega oma unistuste
köök luua või sellele isikupärane
välimus anda.

ROHKEM INFOT JA JUHISEID

METOD
köögikapid
Selles ostujuhendis on kirjas kõik,
mida sa pead teadma oma köögikappide asetuse kavandamisest
ja sellest, kuidas kappide sisemusi
võimalikult hästi kasutada.

Paigaldus
juhend
Köögisüsteemid ja
-tehnika

Selles juhendis on nõuanded
ja juhised, mis aitavad sind igal
sammul, kui sa hakkad oma kööki
iseseisvalt paigaldama.

Nende ostujuhendite kaante vahel
on kirjas kõik tooted, detailid ja
hinnad, et su unistuste köök ei
jääks pelgalt unistuseks.

Kui soovid minikatalooge või juhendeid oma
silmaga näha ning neid sirvida või kasutada, siis
leiad need IKEA tellimis- ja väljastuspunktist või
meie veebilehelt IKEA.ee.
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Meelespea
Mida meeles pidada
Enne, kui sa meie köögieksperte IKEA väljastuspunktis
külastad, palun vaata järgmisi nõuandeid, et su planeerimine
oleks võimalikult lihtne ja tõhus:

Võta kaasa:
Oma köögi mõõdud
Oma köögiprojekti number

Kas sa sellega arvestasid?
Kapid, sahtlid ja esipaneelid
Uksed ja käepidemed
Tööpinnad

Võid alati oma meelt
muuta.
Meil on sulle lahendus, et sa
saaksid rahuliku südamega oma
uut kööki nautida. Kui sa said
oma köögi kätte, aga sa mõtlesid
ümber, on sul 90 päeva aega selle
tagastamiseks. Palun hoia oma
ostutšekk alles, et tagastamine
oleks võimalikult lihtne.
Rohkem informatsiooni leiad
tagastamise tingimustest, mis on
kirjas veebilehel
IKEA.ee/et/return-policy.

Valamud		
Segistid
Ahi
Mikrolaineahi
Pliidiplaat
Õhupuhasti – milline tuulutus sul kodus on?
Külmik/sügavkülmik

Kui sul on küsimusi, võta meiega
kohe ühendust:

Nõudepesumasin

Teenused

Valgustuslahendused – töötamiseks ja meeleolu

Klienditugi: 330 4000
E-post: info@IKEA.ee

loomiseks

Mõtle ka teenuste peale:
Mõõtmine
Planeerimine
Finantsteenused
Kojuvedu
Paigaldamine

