
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 kokkupanemist. 

Ostujuhend

Modernne traditsioonilisus
Üks on kindel – miski ei saaks olla traditsioonilisem kui HEMNES 
sarja stiil ja selle täispuidust mööbliesemed. Puit on ühtaegu 
 taastuv ja  vastupidav looduslik  materjal, mis vananeb kaunilt. Ja 
see  annab mööblile iseloomu ja loomuliku ilu, nii et sa võid täiesti 
kindel olla, et sa soovid  HEMNES elutoamööbliga veel pikka aega 
koos elada. Anna oma kodule terviklik ja  koordineeritud  välimus, 
valides omale meelepärase diivanilaua, abilaua,  telerialusega     kapi- 
ja  riiulikombinatsiooni, raamaturiiulid ja klaasustega  kapid. Seega 
olenemata sellest, kas sa tahad teistele oma uhkeid  vanaaegsed 
esemeid  näidata või moodsate  nutividinatega edvistada, HEMNES 
 elutoamööbli sari on selleks alati kvaliteetne ja stiilne lahendus.

HEMNES
elutoamööbel

Disain
Carina Bengs

Hooldusjuhised
Pühi mööbel puhtaks 
 õrna toimelises pesuvahendis 
 niisutatud lapiga ja seejärel kuivata 
puhta lapiga.

Ohutus
Kinnitamata mööbel võib ümber 
kukkuda. Mõned HEMNES sarja 
 mööbliesemed tuleb  kaasasoleva 
seinakinnitusega seina külge 
kinnitada, et  mööbel ümber ei 
kukuks. Kinnitusvahendid ei ole 
toodetega kaasas, sest eri tüüpi 
 seinamaterjalid nõuavad erinevaid 
kinnitusvahendeid. Kasuta oma 
kodu seintele sobivaid  kinnitusi 
(kruvid ei ole kaasas).
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Kinnitusvahendite valimise juhend
Kui su seinamaterjali ei ole allolevas nimekirjas või sul tekib küsimusi, palun konsulteeri mõne kohaliku ehituskaupade  jaemüüjaga.

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 
 ümberminekukaitset 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:  
kipsplaat või  krohviga kaetud sein koos 
puidust tugiraamistikuga.
Kinnitusvahend: 
kruvi, mis on  kruvitud otse tugitalasse 
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.

Seinamaterjal:  
müüritis, müürikivi, tellis.

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

Kinnitusvahend õhukesele kivist kerg
seinale või õõnesseinale:  
ankru tüüpi  kinnitusvahend.
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Kombinatsioonid

HEMNES klaasustega kapi- ja riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 180×37×197 cm
See kombinatsioon: 394 €
Valge peits 092.338.49

HEMNES raamaturiiul.
Mõõdud: 229×37×197 cm
See kombinatsioon: 405 €

Valge peits 792.311.54
Mustjaspruun 192.311.52

HEMNES uste ja sahtlitega kapi- ja riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 270×37×197 cm
See kombinatsioon: 643 €
Valge peits 192.337.59
Mustjaspruun 792.337.56

HEMNES uste ja sahtlitega kapi- ja riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 188×37×197 cm
See kombinatsioon: 479 €

Valge peits 992.342.55
Mustjaspruun 492.339.70

Kõigepealt mõtle, millised on sinu vajadused, sest nii on palju lihtsam omale sobilik hoiulahendus luua. Siin on mõned meie kombinatsioonid.
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Kombinatsioonid

HEMNES telerialusega riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 246×47×197 cm
See kombinatsioon: 405 €
Valge peits 892.995.39
Mustjaspruun 992.995.86

HEMNES telerialusega riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 326×47×197 cm
See kombinatsioon: 564 €
Valge peits 792.995.54
Mustjaspruun 792.995.49

HEMNES telerialusega kapi- ja riiulikombinatsioon.
Mõõdud: 326×47×197 cm
See kombinatsioon: 569 €
Valge peits 392.995.65
Mustjaspruun 492.995.60

Valge peits/helepruun 192.995.71
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Kõik osad ja hinnad

Klaasustega kapp, 90×197 cm. Sügavus 37 cm. 4  
 reguleeritavat riiulit ja 1 kinnitatud riiul stabiilsuse 
tagamiseks. Iga kapi sees oleva riiuliplaadi  maksimaalne 
kandevõime on 30 kg. Ustel on sisseehitatud sulgurid 
ja uste hinged kinnituvad paika vaid ühe klõpsuga. 
Reguleeritavad jalad. 

Valge peits 903.717.70 249 €

Klaasustega ja 3 sahtliga kapp, 90×197 cm. Sügavus 
37 cm. 3 reguleeritavat riiulit. Iga kapi sees oleva riiuliplaadi 
 maksimaalne kandevõime on 30 kg. Ustel on sisseehitatud 
sulgurid ja uste hinged kinnituvad paika vaid ühe klõpsuga. 
Reguleeritavad jalad.

Mustjaspruun 703.717.71 249 €

Valge peits 503.717.72 249 €

Valge peits/helepruun 504.135.07 249 €

Mustjaspruun/helepruun 504.522.97 249 €

Raamaturiiul, 49×197 cm. Sügavus 37 cm. 4 reguleeritavat 
riiulit ja 1 kinnitatud riiul stabiilsuse tagamiseks. Iga riiuli-
plaadi  maksimaalne kandevõime on 15 kg. Reguleeritavad 
jalad.

Mustjaspruun 603.717.62 115 €

Valge peits 403.717.63 115 €

Raamaturiiul, 90×197 cm. Sügavus 37 cm. 4  reguleeritavat 
riiulit ja 1 kinnitatud riiul stabiilsuse tagamiseks. 
Iga  riiuliplaadi  maksimaalne kandevõime on 30 kg. 
Reguleeritavad jalad.

Mustjaspruun 203.717.64 145 €

Valge peits 903.717.65 145 €

Valge peits/helepruun 604.135.02 145 €

Mustjaspruun/helepruun 204.522.94 145 €

Diivanilaud, 90×90 cm, kõrgus 46 cm.

Mustjaspruun 101.762.92 95 €

Valge peits 101.762.87 95 €

Valge peits/helepruun 304.134.95 105 €

Konsoollaud, 159×40 cm. Sügavus 40 cm. Iga  riiuliplaadi 
 maksimaalne kandevõime on 15 kg.

Mustjaspruun 002.518.09 155 €

Puhvetkapp, 157×88 cm. Sügavus 37 cm. 2  reguleeritavat 
riiulit. Iga kapi sees oleva riiuliplaadi  maksimaalne 
kandevõime on 15 kg. Sisseehitatud sulguritega sahtlid 
sulguvad aeglaselt, vaikselt ja sujuvalt, ja uste hinged 
 kinnituvad paika vaid ühe klõpsuga. Reguleeritavad jalad.

Mustjaspruun 803.092.55 249 €

Valge peits 403.092.57 249 €

Telerialus, 149×57 cm. Sügavus 47 cm. 3 sahtlistopperiga 
sahtlit. Maksimaalne pealispinna kandevõime on 50 kg.

Mustjaspruun 502.970.46 175 €

Valge peits 802.970.21 175 €

Valge peits/helepruun 504.135.26 175 €

Mustjaspruun/helepruun 104.523.03 175 €

Seinariiul, 148×34 cm. Sügavus 37 cm.
Maksimaalne kandevõime 45 kg. 

Mustjaspruun 202.972.17 99 €

Helepruun 802.972.19 99 €

Valge peits 602.972.20 99 €

2 sahtliga kirjutuslaud, 120×75 cm. Sügavus 47 cm.

Mustjaspruun 103.632.17 119 €

Valge peits 903.632.23 119 €

Kirjutuslaud, 155×74 cm. Sügavus 65 cm. Lauaplaadi all on 
nutikas lahendus kaablite korrastamiseks. Väikeses kapis 
on 1 reguleeritav riiul ja alumises sahtlis on reguleeritav 
dokumendiraam. Soovi korral võid täiendada HEMNES laua 
lisamooduliga.

Mustjaspruun 602.457.21 195 €
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Sisutarvikud

KVARNVIK kaanega hoiukast, 3 tk kmpl. 

Beež 604.594.77 16,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukast, 18×25×15 cm.

Beež 504.668.69 6,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukast, 25×35×20 cm.
Beež 204.594.79 7,99 €

GABBIG korv, tumepruun.

25×29×15 cm 703.220.64 6,99 €
29×38×25 cm 203.220.66 14,99 €
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