
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.

Kõik väärivad päevale ilusat algust 
GODMORGON vannitoasarja abil saad luua endale ja oma perele 
ilusa ning hästi korrastatud vannitoa, et kõik saaksid oma hommikut 
alustada hea tujuga.

Kui ruumi on vähe, meeldivad sulle kindlasti meie väikese sügavusega 
kapid ja seinakapid, mis ei võta sugugi palju ruumi. Kui sa jagad 
vannituba teistega, vaata meie kahekordseid valamuid ja segisteid, 
mis säästavad nii aega kui ka väärtuslikku vett. Kui sa kasutad 
eemaldatavaid sahtlieraldajaid, saad oma asjadest selge ülevaate ja 
kõik püsib korras.

Tänu nutikale tootmistehnoloogiale, mis kasutab vertikaalselt 
mähitud fooliumit, talub GODMORGON sari aastaid pritsmeid 
ja niiskust. GODMORGON vannitoamööblit on lihtne osta, kuna 
valamukapp ja sahtlid on ühes tervikkomplektis. Ainus, mis sul tuleb 
valida, on valamu ja segisti. Soovime sulle ilusat hommikut!

Ostujuhend

GODMORGON
vannitoamööbel

Ohutus
See mööbel tuleb  kaasasoleva 
seinakinnitusega seina 
külge  kinnitada. Eri tüüpi seina
materjalide puhul peab  kasutama 
eri tüüpi kinnitusvahendeid. 
 Kasuta oma kodu seintega 
 sobivaid kinnitusvahendeid, mis 
tuleb osta eraldi.

Veendu, et su vannitoa seinad on 
piisavalt tugevad, et valamu
kappi toetada. Kui su seinad ei ole 
 piisavalt tugevad, kasuta jalgu.

Puhastamine ja 
 hooldamine
Pühi mööbel veega niisutatud lapi 
või mitteabrasiivse puhastus
vahendiga puhtaks ja seejärel 
kuivata puhta lapiga.

Valamu ja segisti tuleks 
 puhastada veega niisutatud lapi 
või  mitteabrasiivse puhastus
vahendiga.

Keraamilised valamud taluvad 
suuremat osa kemikaale, välja 
arvatud tugevatoimelisi happeid 
ja leeliseid.

Purustatud marmorist 
 valmistatud valamud ei tohi kokku 
puutuda ammoniaagi, hapete, 
 tugevatoimeliste puhastus
vahendite, juuksevärvi ega 
klooriga.

IKEA GODMORGON vannitoa
mööblil on 10aastane garantii. 
Lisateavet leiad IKEA vannitoa 
garantiibrošüürist.
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Enamikul meie segistitel on erifunktsioon – külma vee 
avamisfunktsioon (cold-start funktsioon), mis aitab 
energiat säästa. Tavaliselt tõstad segisti kasutamiseks 
selle käepideme otse üles, mis vabastab nii külma kui ka 
sooja vee. Kuid sageli ei jõua soe vesi lõpuni üles ja peatub 
torudes. Kui tõstad käepideme üles segistil, millel on külma 
vee avamisfunktsioon, vabastatakse ainult külm vesi, mis 
vähendab sooja vee raiskamist. Sooja vee saamiseks tuleb 
käepidet vasakule liigutada. 

4. Nüüd on aeg valida, mida valamu kohale ja kõrvale 
paigutada. Selleks võivad olla näiteks peeglid, peegelkapid, 
kõrged kapid, peegeluksega kõrged kapid või seinakapid. 
Kombineerimisvõimalusi on lõputult. Tee oma valik vannitoa 
hoiuvajaduste, olemasoleva ruumi ja stiilieelistuste põhjal, 
kuna GODMORGON on nüüd saadaval ka traditsioonilises 
stiilis, mille leiad nime GODMORGON Kasjön alt. 

5. Kui soovid anda oma vannitoale teistsuguse välimuse, 
võid kombineerida GODMORGON valamukapi TOLKEN 
töötasapinna ning TÖRNVIKEN, HÖRVIK, KATTEVIK 
või GUTVINKEN kapipealse valamuga. IKEA vannitoa 
tasapindade loomisel pöörasime erilist tähelepanu 
kvaliteedile, mistõttu on need veekindlad, vastupidavad ja 
kauakestvad. Need on saadaval kuues eri suuruses, mis 
sobivad ideaalselt GODMORGON valamukappidega. Vali 
omale ja sinu vannitoale sobivaim ilme.

6. Lõpetuseks võid täiustada oma vannituba VILTO, BROGRUND 
ja KALKGRUND sarja esemetega, et luua nutikaid ning 
funktsionaalseid avatud hoiulahendusi. Nende sarjade 
tooted on valmistatud GODMORGON sarja jaoks sobivas 
mõõdus, et tagada sinu vannitoas visuaalselt terviklik 
lõpptulemus.

1. Kui sa hakkad oma vannituba planeerima, mõtle kõigepealt 
sellele, kui palju sul on seina ääres ruumi valamukapi ja 
valamu jaoks, kuna see sein on enamiku vannitoas tehtavate 
toimingute keskseks kohaks. GODMORGON sarjas on eri 
suuruses ja eri mahutavusega valamukapid. 
Kui sa oled otsustanud, kui suurt valamukappi sa soovid, 
saad valida mitmesuguste värvide ja viimistluste vahel ning 
leida kombinatsiooni, mis vastab sinu vajadustele ja stiilile. 
Valamukapid saab kinnitada seina külge tugijalgadega või 
ilma nendeta. 
GODMORGON sarja sahtlid liiguvad sujuvalt ja need saab 
lõpuni välja tõmmata, et sa saaksid sahtli sisust hea ülevaate 
ja oma asjadele hõlpsalt ligi pääseda. Stopperid takistavad 
sahtlite ülearu väljatõmbamist, mis on eriti praktiline 
lahendus, kui sul on lapsed. Kuna sahtlites on eemaldatavad 
sahtlieraldajad, saad hoiuruumi enda vajaduste järgi 
kohandada. Sul on võimalik isegi hoiuruumi suurendada, 
lisades ühe sahtlitesse ideaalselt mahtuva GODMORGON 
läbipaistva karbi, mille abil saad oma ehteid, meigitarbeid ja 
pintsleid, tuube ning pudeleid korrastada. Lisaks sellele, et 
GODMORGON sahtlitel on rohkelt nutikaid funktsioone, on 
neid ka lihtne kokku panna. 

2. IKEA valamud on saadaval eri suurustes ja valmistatud eri 
materjalidest. Sa saad valida ühe valamukausiga, kahe 
valamukausiga või kapipealse valamu oma vajaduste ja 
vannitoa omaduste järgi. Meie valamud on valmistatud 
keraamilistest materjalidest ja purustatud marmorist. 
Keraamilistel valamutel on glasuuritud viimistlus ja neid on 
lihtne puhastada. Need taluvad väga hästi kriimustusi ja on 
väga vastupidavad. Purustatud marmor koosneb peamiselt 
purustatud mineraalidest ja sideainetest. Purustatud 
marmorist valamud on siledad, vastupidavad ja neid on 
kerge puhastada. Kõigi valamutega on kaasas vesilukk 
ja sõel. Vesilukk on paindlik ja selle saab ühendada nii 
pesumasinate kui ka nõudepesumasinatega.

3. IKEA tootevalikus on palju erinevaid segisteid. Vali segisti 
selle funktsiooni ja disaini järgi. Kõigi segistitega on kaasas 
sõelakomplekt, välja arvatud OLSKÄR segistiga. Samuti on 
kõigil IKEA segistitel vooluregulaator, mis tarbib 50% vähem 
vett, kuid säilitab siiski samasuguse veesurve. 

Kuidas valida?
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GODMORGON – kõik osad ja hinnad
Valamukappide ja kõrgete kappide käepidemete disain on olenevalt sinu viimistluse valikust erinev. Käepidemed kuuluvad komplekti. Laius x sügavus x kõrgus.

GODMORGON valamukapp, 40×47×58 cm.

Valge 003.246.60 75€
Pruuniks värvitud saare efektiga 304.579.17 89€
Kõrgläikega valge 903.246.51 99€
Kõrgläikega hall 303.246.49 99€

GODMORGON valamukapp, 60×47×29 cm. 

Gillburen tumehall 104.827.53 99€

GODMORGON valamukapp, 80×47×29 cm.

Gillburen tumehall 404.827.56 119€

GODMORGON valamukapp, 60×47×58 cm.

Valge 402.811.02 79€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 004.579.09 99€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 602.261.95 99€
Kõrgläikega valge 801.955.36 109€
Kõrgläikega hall 401.971.32 109€
Gillburen tumehall 304.812.53 149€

GODMORGON valamukapp, 60×47×58 cm.

Kasjön helehall 103.876.28 149€
Kasjön valge 903.876.29 149€

GODMORGON valamukapp, 80×47×58 cm.

Valge 002.811.04 99€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 804.579.10 119€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 802.261.99 119€
Kõrgläikega valge 301.809.95 139€
Kõrgläikega hall 801.809.93 139€
Gillburen tumehall 504.827.46 169€
Kasjön helehall 503.876.45 169€
Kasjön valge 003.876.43 169€

GODMORGON valamukapp, 100×47×58 cm.

Valge 003.441.06 119€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 704.578.83 149€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 303.441.38 149€
Kõrgläikega valge 803.440.94 159€
Kõrgläikega hall 003.440.93 159€
Gillburen tumehall 904.827.49 199€

GODMORGON valamukapp, 100×47×58 cm.

Kasjön helehall 203.876.56 199€
Kasjön valge 003.876.57 199€

GODMORGON valamukapp, 120×47×58 cm.

Valge 603.441.32 169€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 604.579.11 199€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 003.441.49 199€
Kõrgläikega valge 303.440.96 229€
Kõrgläikega hall 503.440.95 229€
Kasjön helehall 203.876.75 269€

Kasjön valge 503.876.74 279€

GODMORGON avatud kapp, 20×45×29 cm.

Gillburen tumehall 404.812.19 30€

GODMORGON avatud kapp, 20×45×58 cm.

Gillburen tumehall 204.812.20 45€

GODMORGON 1 uksega seinakapp, 40×32×58 cm.

Valge 003.304.30 49€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 603.304.32 59€
Kõrgläikega valge 803.304.26 69€
Kõrgläikega hall 303.304.24 89€

GODMORGON seinakapp, 40×32×58 cm.
Kasjön helehall 003.890.91 99€
Kasjön valge 803.890.92 99€

GODMORGON 1 uksega seinakapp, 40×14×96 cm.

Valge 402.810.98 39€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 704.579.15 59€
Kõrgläikega valge 601.475.13 59€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 202.261.83 59€
Kõrgläikega hall 601.649.13 79€

GODMORGON kõrge kapp, 40×32×192 cm.

Valge 003.440.69 99€
Pruun peitsitud saare imitatsioon 404.578.51 129€
Kõrgläikega valge 803.440.65 129€
Hele peitsitud tamme imitatsioon 603.440.71 129€
Kõrgläikega hall 303.440.63 149€
Gillburen tumehall 504.812.47 179€

GODMORGON kõrge kapp, 40×32×192 cm.

Kasjön helehall 903.922.73 179€
Kasjön valge 703.922.74 179€

GODMORGON peegelkapp.

40×14×96 cm 102.302.27 129€
60×14×96 cm 102.189.99 169€
80×14×96 cm 103.043.55 219€
100×14×96 cm 603.043.53 239€

GODMORGON peegelkapp.

Kasjön helehall
60×14×96 803.923.15 199€
80×14×96 203.922.38 239€
Kasjön valge
80×14×96 003.922.39 239€

GODMORGON pesukapp, 40×47×58 cm.

Kasjön valge 203.922.62 109€

GODMORGON lahtritega karp, 32×28×10 cm.

Suitsune 104.002.67 13.99€

GODMORGON kaantega karbid, 5osaline kmpl, 
24×20×10 cm.

Suitsune 504.002.70 9.99€

GODMORGON karp, 2-osaline kmpl, 34×17×3 cm.

Suitsune 904.002.73 4.99€

GODMORGON 2 sahtliga minikummut, 23x19x9 cm.

Suitsune 504.565.54 8.99€

GODMORGON tugijalg, 14/25 cm.

Ümar/roostevaba teras 303.498.38 5€

BROGRUND hoiukarbid, 3osaline kmpl, 
kaks 14×10×7 cm ja üks 28×10×7 cm.
Läbipaistev hall/valge 103.290.92 7.99€

GODMORGON
Minikumode ar 2 atvilktnēm

Dūmots:  €8,99
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GODMORGON Kasjön tugijalg, 17/26 cm.
Läikiv 903.917.30 7€

GODMORGON LED-kapi-/seinavalgusti, alumiinium.

60 cm 202.508.99 45€
80 cm 102.509.13 50€
100 cm 002.509.18 60€

GODMORGON LED-kapi-/seinavalgusti, valge.
60 cm 204.298.97 45€
80 cm 004.298.98 50€
100 cm 404.298.96 60€

GODMORGON – kõik osad ja hinnad
Valamukappide ja kõrgete kappide käepidemete disain on olenevalt sinu viimistluse valikust erinev. Käepidemed kuuluvad komplekti. Laius x sügavus x kõrgus.
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Valamud ja segistid
Kõigile IKEA segistitele ja valamutele kehtib 10aastane kvaliteedigarantii. Laius × sügavus × kõrgus. Loe lähemalt meie 

garantiibrošüürist.

ODENSVIK valamu, keraamiline, valge. Tootega on kaasas 
sõel ja vesilukk.
43x49x6 cm, ühe kausiga 004.387.94 60€
63×49x6 cm, ühe kausiga 501.955.52 70€
83×49x6 cm, ühe kausiga 401.808.05 100€
103×49x6 cm, ühe kausiga 001.939.37 110€
123×49x6 cm, ühe kausiga 201.939.41 120€
103×49x6 cm, kahe kausiga 001.356.12 150€
123×49x6 cm, kahe kausiga 801.356.13 180€

BRÅVIKEN valamu, purustatud marmor. Tootega on kaasas 
sõel ja vesilukk.
61×49×10 cm, ühe kausiga, valge 301.955.48 120€
80×48×10 cm, ühe kausiga, valge 901.807.99 140€
100×48×10 cm, ühe kausiga, 
valge 301.354.46 180€

RÄTTVIKEN valamu, keraamiline, valge. Komplekti kuulub 
valamusõel ja vesilukk.
62×49×6 cm, ühe kausiga 902.165.76 80€
82×49×6 cm, ühe kausiga 102.165.75 90€

102×49×6 cm, ühe kausiga 702.165.77 100€

TÖRNVIKEN kapipealne valamu, keraamiline. Tootega on 
kaasas sõel ja vesilukk.
Ø 45 cm×14 cm, valge 902.915.18 60€

HÖRVIK kapipealne valamu, purustatud marmor. Tootega 
on kaasas sõel ja vesilukk.
45×32×12 cm, valge 303.589.36 90€

KATTEVIK kapipealne valamu, purustatud marmor.

Ø 40 cm×15 cm, valge 303.589.41 100€

SALJEN segisti, ilma valamusõelata.

Must plast 403.854.92 15€

LILLSVAN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 704.003.25 39€

PILKÅN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 504.003.26 39€

OLSKÄR segisti, ilma valamusõelata.

Kroomitud messing 702.177.51 19€

ENSEN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.813.80 49€

RUNSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 502.621.22 49€

DALSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 302.812.92 59€

SVENSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 802.994.21 59€

GRANSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.030.90 59€

LUNDSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 402.400.17 79€

Must 104.676.39 79€

BROGRUND segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 603.430.81 59€

BROGRUND kõrge segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 103.430.93 79€

HAMNSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 803.430.75 99€
Must 103.472.13 109€
Messing 503.472.06 109€

HAMNSKÄR kõrge segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 003.546.09 119€

VOXNAN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 303.430.87 69€

VOXNAN kõrge segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 603.430.57 89€
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TOLKEN töötasapind, kõrgsurvemelamiin.

Antratsiidi tooni
82×49×2 cm 003.547.27 40€
Valge
82×49×2 cm 103.547.03 40€
Bambus
82×49×2 cm 403.712.73 50€
Marmori imitatsioon
62×49×2 cm 503.546.97 40€
82×49×2 cm 503.547.01 50€
102×49×2 cm 803.546.86 60€
142×49×2 cm 903.546.95 80€

LETTAN peegel.
40×96 cm 004.353.14 19€
60×96 cm 804.353.05 20€
80×96 cm 804.353.10 25€
100×96 cm 604.352.69 30€

STORJORM 2 uksega ja integreeritud valgustiga 
peegelkapp, 60×14×96 cm.
Valge 402.481.22 179€

STORJORM 2 uksega ja integreeritud valgustiga 
peegelkapp, 80×14×96 cm. 
Valge 202.481.23 229€

STORJORM 2 uksega ja integreeritud valgustiga 
peegelkapp, 100×14×96 cm. 
Valge 202.481.18 229€

STORJORM integreeritud valgustiga peegel, 60×80 cm.

Valge 702.481.25 89€

                                              
LINDBYN peegel, must. 

40x130 cm 204.586.15 39.99€

60x120 cm 304.586.10 49.99€

Ø 80 cm 504.586.14 69€

Ø 110 cm 904.392.18 79€

                                                 
VILTO riiul, 46×26×150 cm.

Kask 903.444.56 59€

Valge 504.778.96 59€

VILTO riiul, 47×20×90 cm.

Kask 703.444.57 37.99€
Valge 704.778.95 37.99€

Tarvikud
Laius × sügavus × kõrgus.

VILTO rätikuredel, 57×150 cm.

Kask 003.444.51 29.99€

Valge 004.778.94 29.99€

VILTO panipaigaga pink, 48×30×45 cm.

Kask 403.444.49 25.99€

Valge 204.778.93 25.99€

VILTO astepink, 40×32×25 cm.

Kask 603.444.53 15.99€
Valge 304.778.97 15.99€

BROGRUND vannitoakomplekt. Komplektis on tops, 
seebidosaator ja seebialus.

Plast/sünteetiline kautšuk 804.565.57 6.99€

BROGRUND peegel, 3×49×27 cm, Ø 17 cm.

Roostevaba teras 503.285.28 10.99€

BROGRUND klaasriiul, roostevaba teras.

47 cm 303.340.02 10.99€
67 cm 103.285.30 12.99€

BROGRUND nurgariiul, 19x19x58 cm.

Roostevaba teras 304.089.79 15.99€

BROGRUND rätikureeling, roostevaba teras.

47×13 cm 403.340.06 6.99€
67×13 cm 303.285.34 9.99€

BROGRUND rätikureelinguga seinariiul, roostevaba teras.

47×27 cm 903.340.04 16.99€
67×27 cm 703.339.82 16.99€

BROGRUND nagi uksele, laius 29 cm.

Roostevaba teras 203.285.44 6.99€

BROGRUND nagi, 29×4×7 cm.

Roostevaba teras 703.285.32 6.99€
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BROGRUND nagi, 2 tk kmpl.
Roostevaba teras 603.285.42 3.59€

BROGRUND tualettpaberihoidja, laius 13 cm.

Roostevaba teras 003.285.40 3.99€

BROGRUND tualetthari, pikkus 40 cm.

Roostevaba teras 403.285.38 9.99€

BROGRUND puutega avatav prügikast, 21×14×27 cm.

Roostevaba teras 704.333.64 14.99€

KALKGRUND rätikureeling, 63×14 cm. 

Kroomitud 902.914.72 14.99€

KALKGRUND nagi, 2 tk kmpl.

Kroomitud 502.914.74 5.99€

KALKGRUND klaasriiul, 62×11 cm. Max raskus 5 kg.

402.929.02 11.99€

KALKGRUND duširiiul, 24x6 cm. 

Kroomitud 702.914.87 14.99€

KALKGRUND tualetthari/hoidik, pikkus 45 cm.
Kroomitud 502.929.06 14.99€

KALKGRUND tualettpaberihoidja, laius 14 cm.

Kroomitud 002.914.76 8.49€

KALKGRUND seebidosaator, kõrgus 14 cm. 

Kroomitud 602.914.78 9.99€

KALKGRUND hambaharjatops, kõrgus 13 cm. 

Kroomitud 002.914.81 5.99€

BOLMEN astepink, 44×35×25 cm. Max raskus 150 kg.

Valge 602.651.63 4.99€

SAXBORGA peegliga hoiukarp, 24×17 cm.

Plast/kork 803.918.82 12.99€

SAXBORGA kaanega ja alusega purk, 5osaline kmpl.

Klaas/kork 403.918.79 12.99€

SAXBORGA hoiualus, 2osaline kmpl, 17×25×2 cm.

Kork 003.918.81 7.49€

EKOLN seebialus, kivikeraamika.
Tumehall 604.416.18 2.49€
Beež 204.930.01 2.49€

EKOLN seebidosaator, kivikeraamika, 300 ml. 

Tumehall 404.416.19 4.99€

Beež 604.930.04 4.99€

EKOLN hambaharjatops, kivikeraamika. 

Tumehall 004.416.21 3.99€

Beež 304.930.10 3.99€

EKOLN tualetthari, värvitud kivikeraamika/teras/plast/
sünteetiline kautšuk.
Beež 904.930.07 6.99€
Tumehall 804.273.10 8.99€

EKOLN prügikast, 24x Ø17 cm.

Beež 704.930.13 9.99€
Tumehall 604.273.11 9.99€

                                    
                                                                          

Tarvikud
Laius × sügavus × kõrgus.
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Tarvikud

Lae, seina ja kapivalgustid
SÖDERSVIK LED-laelamp, läikivvalge. Sisseehitatud LED
valgusallikas. Hämardatav, kui sa kasutad seda juhtmega 
hämardiga.
21 cm 504.562.19 69€

SÖDERSVIK LED-seinalamp, läikivvalge. Sisseehitatud LED
valgusallikas. Tagab ühtlase valguse, mis sobib hästi peegli 
ja valamu ümbruse valgustamiseks. Tänu  sisseehitatud 
puutetundlikule hämardile saab valgust kerge sõrme
puudutusega kaheastmeliselt reguleerida.
70 cm 804.562.27 69€

SVALLIS LED-laelamp. Sisseehitatud LEDvalgusallikas. 
Tagab hajutatud valguse, mis sobib hästi vannitoas 
 suuremate alade valgustamiseks. Hämardatav, kui sa 
 kasutad seda seinapealse hämardiga.

003.618.84 34.99€

SVALLIS LED-seinalamp. Sisseehitatud LEDvalgusallikas. 
Kuna lamp on hämardatav, saad valida igaks  ots tarbeks 
 sobiva valguse. Hämardatav, kui sa kasutad seda 
 seinapealse hämardiga.
32 cm 703.618.85 29.99€

SVALLIS LED seinalamp liikuva jalaga, Ø15 cm.

 Hämardatav/valge     903.570.41 34.99€

FRIHULT laelamp. Klaaskuppel tagab kogu ruumis ühtlase 
valguse. Lambipirn on müügil eraldi. IKEA soovitab kasutada 
lühtristiilis LEDlambipirni E14, opaalvalge.
Must 704.315.48 14.99€
Roostevaba teras 104.164.09 14.99€

FRIHULT lae-/seinalamp. Klaaskuppel tagab kogu ruumis 
ühtlase valguse. Lambipirn on müügil eraldi. IKEA soovitab 
kasutada lühtristiilis LEDlambipirni E14, opaalvalge.
Must 704.315.53 13.99€
Roostevaba teras 204.315.60 13.99€

FRIHULT seinalamp. Mitmekülgne valgusti, mille saab 
 paigaldada suunaga üles või alla, eraldiseisvalt peegli 
kohale või koos teisega peegli mõlemale küljele. Lambipirn 
on müügil eraldi. IKEA soovitab kasutada lühtristiilis LED
lambipirni E14, opaalvalge.
Must 804.315.62 12.99€
Roostevaba teras 404.316.01 12.99€

LAKENE süvistatav LED-kohtvalgusti. Sisseehitatud LED
valgusallikas. Ei ole hämardatav.

903.322.41 3.49€

                    
                                     

Nutikad valgustuslahendused
LEPTITER süvistatav LED-kohtvalgusti. Sisseehitatud 
LEDvalgusallikas. TRÅDFRI pult on müügil eraldi. Valguse 
hämardamiseks on vaja TRÅDFRI pulti. Ei sobi kasutamiseks 
juhtmega hämarditega.
Hämardatav/valge värviskaala 503.535.13 19.99€

GUNNARP LED-lae-/seinalamp. Sisseehitatud LED
valgusallikas. TRÅDFRI pult on müügil eraldi. Valguse 
hämardamiseks on vaja TRÅDFRI pulti. Ei sobi kasutamiseks 
juhtmega hämarditega. 40 cm.
Hämardatav/valge värviskaala 403.600.76 99€

TRÅDFRI lüüs/juurdepääsuseade. TRÅDFRI juurdepääsu
seadme ja IKEA Home smart rakendusega saad mõjutada 
eraldi kõiki valgusallikaid, luua eri tüüpi valgusseadistusi 
– ning juhtida neid puldi või rakenduse abil. Sa saad valgus
allikad sisse ja välja lülitada, neid hämardada, värve valida 
ning valida külma ja sooja valguse vahel.

403.378.06 34.99€

                                              

                      

                                                    

Sahtlivalgustid
STÖTTA patareitoitega LED-valgusriba. Sisseehitatud 
LEDvalgusallikas. Sahtli avamisel või sulgemisel lülitub 
valgusti automaatselt sisse ja välja, säästes energiat. 
Patareid on müügil eraldi. Sa vajad nelja AA patareid (32 cm 
LEDvalgusriba puhul 2 tk). IKEA soovitab kasutada LADDA 
akupatareisid.
32 cm 103.600.87 9.99€
52 cm 503.600.90 11.99€
72 cm 903.600.93 14.99€

LEDSJÖ LED seinalamp, 6x11 cm.

Roostevaba teras     403.597.61 39.99€

TRÅDFRI pult. TRÅDFRI puldi abil saad valgust hämardada 
ilma, et peaksid paigaldama juhtmed.

104.607.51 12.99 €
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooted 
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 Xaastast 
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?



1010

Kas vajad abi?

Vannitoa minikataloog
Pisike kataloog, milles on inspireerivad pildid igas stiilis ja 
 suuruses vannitubadest. Siit leiad kõik – alates  täissuuruses 
 vannitubadest kuni nende väikeste lisadeni, mis  muudavad su 
igapäevaelu vannitoas hõlpsamaks ja  lõbusamaks.

Vannitoamööbli paigaldusjuhend
Meie vannitoa paigaldusjuhendis on nõuanded ja  üksikasjalikud 
juhiseid, kuidas vannitoamööblit iseseisvalt  paigaldada. Lihtsalt 
tea, et sa võid seda ise teha, aga sa ei pea. Loe meie teenuste 
kohta lähemalt lk 9. 

Külasta IKEA väljastuspunkti:
Infot lahtiolekuaegade ja kohaletuleku juhiste kohta 
leiad veebiaadressilt www.IKEA.ee/contacts.

Osta veebist:
Veebis saad toodetega tutvuda ja
osta mis tahes ajal. Külasta meid 
veebiaadressil www.IKEA.ee.

Osta IKEA väljastuspunktist

IKEA.ee
Meie veebilehelt leiad palju inspiratsiooni ja ideid, et oma 
GODMORGON vannitoalahendust parimal moel kasutada, 
olenemata sellest, kas sul on uus või vana vannituba, mida 
sa tahad värskendada. Või kui sa soovid hoopis täiesti uut 
vannituba paigaldada. Lisaks leiad kodulehelt kõikvõimalikud 
tooted, millega oma unistuste vannitoale kuju anda ja seda 
isikupärasemaks muuta.

Planeeri oma kodu IKEA abiga
Loo oma GODMORGON vannituba algusest lõpuni 
3Dkeskkonnas, kus on kirjas iga mööblieseme või tarviku ja 
vannitoa tervik lahenduse hind. Sa saad joonised ja  toodete 
 nimekirja kodus välja printida või need IKEA veebilehel 
 salvestada. IKEA tellimis ja väljastuspunktis saad oma ideid 
arutada meie vannitoa spetsialistidega, kes sulle vajadusel nõu 
annavad või sind otsuste tegemisel suunavad. Vaata lähemalt 
IKEA.ee.

Kasuta lihtsaid ja arusaadavaid juhiseid oma teekonnal uue 
IKEA vannitoa poole. Alt leiad brošüüre ja abivahendeid, mis 
aitavad sind igal sammul. Kõik abimaterjalid või planeerimis
programmid on saadaval IKEA tellimis ja väljastuspunktis või 
veebiaadressil IKEA.ee.

© Inter IKEA Systems B.V. 2008–2020 Hinnad kehtivad kuni 31. augustini 2021


