
Kõik siinsed tooted ei pruugi olla meie tellimis- ja väljastuspunktis saadaval. Lisainfo 
saamiseks külasta meie kodulehte IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. 
Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad kokku-
panemist.

OSTUJUHEND

TYSSEDAL
magamistoamööbel

DISAIN
Ebba Strandmark

PUHASTAMINE JA 
HOOLDAMINE
Pühi mööbel puhtaks 
 õrna toimelises pesuvahendis 
 niisutatud lapiga ja seejärel 
kuivata kuiva puhta lapiga.

ETTEVAATUST! 
ÜMBER ‑
 KUKKUMISOHT
Kinnitamata mööbel võib ümber 
kukkuda. Mõned TYSSEDAL sarja 
 mööbliesemed tuleb  kaasasoleva 
seinakinnitusega seina külge 
kinnitada, et  mööbel ümber ei 
kukuks.

Kvaliteet ja stiil, mis kõnetab ka aastaid hiljem
Kerge, maitsekas, pehme ja iga detail on justkui käsitöö – see ongi 
TYSSEDAL magamistoamööbel. Kuid ometi on selle sarja juures nii 
palju enamat, millest me tahame sulle rääkida. Kas sa teadsid, et 
TYSSEDAL voodipeatsid mängivad päikesevalgusega, riidekappidel on 
peegeluksed ning et neli kummutit ja öökapp on pehme kujuga? Ja et 
kummutite ja öökapi sahtlite põhjad on mustriga? Samuti on kõikidel 
mööbliesemetel pööratud jalad ja harjatud kroomist käepidemed. 
TYSSEDAL on terviklik magamistoasari, mille stiil ja kvaliteet kõnetab 
sind ka aastaid hiljem.



KINNITUSVAHENDITE VALIMISE JUHEND
Kui su seinamaterjali ei ole allolevas nimekirjas või sul tekib küsimusi, palun konsulteeri mõne kohaliku ehituskaupade  jaemüüjaga.

Seinamaterjal: kipsplaat või  krohviga kaetud sein 
koos puidust tugiraamistikuga.

Kinnitusvahend: kruvi, mis on  kruvitud otse tugi-
talasse ehk püstlatti. Näiteks IKEA FIXA tüüblite ja 
kruvide  komplektis olev 5 mm  puidukruvi.

Seinamaterjal: kipsplaat või krohviga kaetud 
sein, mis on puidust tugi raamistikuta.

Kinnitusvahend: tüübliga kruvi. Näiteks IKEA 
FIXA tüüblite ja kruvide  komplektis olev 8 mm 
tüübel.

Me kõik tahame, et meie kodud oleksid turvalised. Kuid 
kodudes võib siiski juhtuda õnnetusi, mis võivad lapsed 
ohtu seada. Üheskoos saame neid  õnnetusi ennetada ja 
muuta oma kodud  turvalisemaks.

• Kinnita mööbel seina külge! Kasuta tootega kaasas olevat üm-
berminekukaitset ning õigeid tööriistu ja kinnitus vahendeid, 
mis sobivad sinu kodu seintega. Vajaminevate tarvikute ja 
kinnitite kohta loe lähemalt kaasasolevast juhendist.

• Ära kunagi aseta telerit või muid raskeid esemeid kummuti 
või mis tahes mööblieseme peale, mis ei ole mõeldud teleriga 
kasutamiseks.

• Paiguta rasked esemed kõige alumistesse sahtlitesse.
• Ära kunagi luba lastel riiulitel, ustel või sahtlitel ronida või 

nende küljes rippuda.

Seinamaterjal: müüritis, müürikivi, tellis.

Kinnitusvahend paksule tugevale seinale: 
tüübliga kruvi. Näiteks IKEA FIXA tüüblite ja kru-
vide  komplektis olev 8 mm tüübel.

Kinnitusvahend õhukesele kivist kerg seinale 
või õõnesseinale: ankru tüüpi  kinnitusvahend.
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KÕIK OSAD JA HINNAD

TYSSEDAL uks, valge.

50×195 cm 902.981.24 59 €
50×229 cm 402.981.26 65 €

TYSSEDAL uks, hall.
50x229 cm 804.491.14 75 €

TYSSEDAL uks, valge/klaas.

50x229 cm 803.291.97 99 €

TYSSEDAL voodiraam, valge.

160×200 cm 902.963.56 299 €

TYSSEDAL öökapp, valge.

51×40×59 cm 702.999.59 65 € 

TYSSEDAL 4 sahtliga kummut, valge.*

87×54×76 cm 803.913.25 189 €

TYSSEDAL 6 sahtliga kummut, valge.*

127×49×81 cm 202.937.14 279 €

TYSSEDAL riidekapp, valge/peegelklaas.*

88×58×208 cm 002.981.28 299 €

TÄIENDAVAD TOOTED

KVARNVIK kaanega hoiukast. 

18×25×15 cm

Beež 504.668.69 6.99 €

25×35×20 cm
Beež 204.594.79 7.99 €

32×35×32 cm               
Beež 004.594.80 14.99 €

Hoiukarp, 3 tk kmpl.

Beež 604.594.77 16.99 €

* See mööbliese tuleb kaasasolevate ohutuskinnititega seina külge  kinnitada, et 
 mööbel ümber ei kukuks.
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab X-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Me pakume erinevaid teenuseid, et aidata sind kõigega, alates 
vannitoamööbli kokkupanekust kuni kojuveoni. Mõistagi, mida 
rohkem sa ise teed, seda soodsam on ka hind, ja mida rohkem 
me sinu eest ära teeme, seda rohkem saad sa puhata. Tore, eks?


