
Kõik siinsed tooted ei pruugi olla kaupluses saadaval. Lisainfo saamiseks külasta meie kodulehte IKEA.ee või 
võta ühendust IKEA töötajatega. Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad 
 kokkupanemist.

Suurepärased söögilauad suurepärasteks hetkedeks
Naudi einet või meeldivat vestlust, mängi lauamänge või tee õppetükke. Kata laud 
romantiliseks õhtusöögiks kahele või peolaud tervele perele. Suur osa kodustest 
 tegevustest leiab aset just söögilaua ääres. Seepärast soovime, et IKEA söögilauad 
oleksid parima disaini ja kvaliteediga ning valmistatud parimatest materjalidest. Ja 
et neid oleks võimalik kombineerida nii, et need vastaksid täpselt sinu vajadustele. 
Lühidalt – et need oleksid iga viimse kui detailini suurepärased, sest igaühel peaks 
olema üks suurepärane laud kõigiks elu suurepärasteks hetkedeks. 

Ostujuhend

Söögilauad
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Kõik lauad ja hinnad

DOCKSTA laud, Ø 105 cm. Pehmete servadega ümmargune 
laud loob toas hubase meeleolu.  
Valge 193.249.95 189 €

EKEDALEN pikendatav laud, 80/120×70 cm. Nutikas disain, 
tänu millele pole lauda pikenduseta kasutades näha ühtegi 
üleliigset liitekohta. Lauajalad jäävad laua piken damisel 
lauaplaadi nurkadesse, mistõttu on laua all ruumi ka 
toolidele. Üks inimene saab laua pikendamisega lihtsalt ja 
kiirelt hakkama. Lisaplaati saab hoida lauaplaadi all, kus see 
on lihtsasti ligipääsetav. Lihtne kombineerida sama sarja 
toolide ja pinkidega.
Tumepruun 203.408.24 125 €
Tamm 403.408.37 125 €
Valge 703.408.26 125 €

EKEDALEN pikendatav laud, 120/180×80 cm. Nutikas 
disain, tänu millele pole lauda ilma pikenduseta kasutades 
näha ühtegi üleliigset liitekohta.  Lauajalad jäävad ka laua 
pikendamisel lauaplaadi nurkadesse, mistõttu on laua all ka 
toolidele palju ruumi. Üks inimene saab laua pikendamisega 
lihtsalt ja kiirelt hakkama. Lisaplaati saab hoida lauaplaadi 
all, kus see on lihtsasti ligipääsetav. Lihtne kombineerida 
sama sarja toolide ja pinkidega – või miks mitte ka teiste 
IKEA toolidega. 
Tumepruun 403.408.04 169 €
Tamm 703.408.12 169 €
Valge 703.408.07 169 €

EKEDALEN baarilaud, 120×80 cm. Sobib kokku teiste 
EKEDALEN sarja mööbliesemetega. Baarilaud on tugev ja 
vastupidav ning sobib igale maitsele – nii  minimalistidele 
kui ka iga päevaseks pereringis kasutamiseks. Paiguta laud 
kööki või söögituppa. Tänu puhtale disainile sobib paljude 
stiilidega.
Tumepruun 904.005.17 159 €

GAMLARED söögilaud, 85 cm. Pehmete servadega 
 ümmargune laud loob toas hubase mulje.   
Mahutab 2–4 inimest.
Hele antiikpeits/must peits 303.712.40 79,99 €

GAMLEBY pikendatav laud, 67/134/201×78 cm. Laua 
suurust saab vajadusel kiirelt ja lihtsalt muuta. Pikendatult 
mahutab istuma 2–6 inimest. Männipuit on naturaalne 
materjal, mis muutub ajaga ainult ilusamaks ja oma
pärasemaks.
Hele antiik/hall 602.470.27 199 €

IKEA PS 2012 klapplaud, 74/106/138×80 cm. Lauaplaat on 
valmista tud bambusest, mis on väga tugev materjal. Kuna 
laud on mõõtudelt väike, on sellele lihtne kohta leida ka siis, 
kui ruumi on vähe. Laua pikendamisega saab hakkama üks 
inimene. Kui laud on pikendatud, mahub selle äärde istuma 
2–4 inimest.
Bambus/Valge 202.068.06 155 €

INGATORP klapplaud, 65/123×78 cm. Klapplaud mahutab 
istuma 2–4 inimest; laua suurust on võimalik vastavalt 
vajadusele muuta. 
Antiikpeits 604.231.05 119 €
Mustjaspruun 404.231.06 119 €
Valge 004.231.08 119 €

INGATORP pikendatav laud, 110/155 cm. Läbipaistva 
lakiga kaetud pinda on lihtne puhastada. Ühe lisaplaadiga 
 pikendatav söögilaud mahutab istuma 4–6 inimest; laua 
suurust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. 
Must 802.170.72 249 €
Valge 402.170.69 249 €

INGATORP pikendatav laud, 155/215×87 cm. Ühe lisa
plaadiga pikendatav söögilaud mahutab istuma 4–6 inimest; 
laua suurust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Laua 
pikendamisel liiguvad lauajalad kaasa ja teevad laua alla 
toolidele ruumi juurde. Kui laud on pikendatud, ei ulatu 
ükski lauaäär üle jalgade, mistõttu pole ohtu, et väiksed 
lapsed oma pea lauaplaadi vastu ära lööksid. Kui sa kasutad 
lauda pikenduseta, pole lauaplaadil näha ühtegi üleliigset 
liitekohta. Läbipaistva lakiga kaetud pinda on lihtne 
puhastada. Lisaplaati saab hoida lauaplaadi all, kus see on 
lihtsasti ligipääsetav.
Must 902.224.07 249 €
Valge 702.214.23 249 €

INGO laud, 120×75 cm. Männipuit on naturaalne materjal, 
mis muutub ajaga ainult ilusamaks.
Mänd 146.300.09 49,99 €

JOKKMOKK laud/4 tooli. Lihtne koju viia, sest kogu 
söögitoa komplekt on ühes pakendis. Puidu välimus ja 
tooli seljatugede disain annavad toale traditsioonilisemas 
stiilis ilme. Veelgi suuremat mugavust pakuvad pehmed 
toolipadjad, mis sobivad ideaalselt toolidele. Mänd muutub 
ajaga üha ilusamaks, sest puidu toon omandab sügavama ja 
rikkalikuma varjundi. Vastupidav täispuit ja antiikne värvitud 
viimistlus peavad veel palju aastaid vastu.
Antiikpeits 502.111.04 129 €

LANEBERG pikendatav laud, 130/190×80 cm. Laua suurust 
on kiire ja lihtne enda vajaduse järgi muuta. Lauaplaadi all 
hoiustatava lisa plaadiga saab lauda pikendada nii, et see 
mahutab istuma 4–6 inimest. 
Pruun 604.477.76 149 €
Valge 604.161.38 149 €

LERHAMN laud, 74×74 cm. Männipuit on looduslik materjal, 
mis muutub ajaga üha ilusamaks ja omapärasemaks. 
Läbipaistva lakiga kaetud pinda on lihtne puhastada. 
Mustjaspruun 504.443.06 65 €
Hele antiikpeits/valge peits 604.442.59 65 € 

LERHAMN laud, 118×74 cm. Männipuit on looduslik 
 materjal, mis muutub ajaga üha ilusamaks ja omapärase
maks. Läbipaistva lakiga kaetud pinda on lihtne puhastada. 
Mustjaspruun 604.443.01 79 €
Hele antiikpeits/valge peits 404.442.55 79 €

LISABO laud, 140×78 cm. Lihtne kokku panna, sest iga 
jala jaoks on üks kinnitus. Puit on looduslik materjal ning 
selle variatsioonid lauaplaadil ja jalgadel teevad iga laua 
eriliseks. Puidusüül on nähtavad variatsioonid, mis loovad 
hubase ja naturaalse meeleolu. Lauajalad on täispuidust, 
mis on vastupidav looduslik materjal.
Saarespoon 702.943.39 119 €
Must 803.824.39 119 €

LISABO ümmargune laud. Ø 105 cm. Saar on kauni 
puidusüü mustriga tugev lehtpuupuit. Ajaga selle toon 
pisut muutub, kuni saavutab sügava õlekarva tooni. 
Saarespoonist lauapind ja kasepuidust lauajalad loovad toas 
sooja naturaalse tunde. Lihtne kokku panna, sest iga jala 
jaoks on üks kinnitus.
Saarespoon 404.164.98 155 €
Must 504.165.01 155 €

MELLTORP laud, 75×75 cm. Melamiinist lauaplaat on 
 niiskus ja pleki kindel ning seda on lihtne puhastada. Laud 
on saadaval kahes eri suuruses, mahutades 2–6 inimest. 
Leia just enda kööki või söögituppa sobiva välimusega 
 lauaplaat – vali valge, valge marmori või saare vahel, mis 
kõik sobivad kokku valge MELLTROP lauaraamiga. 
Valge 390.117.81 25 €

MELLTORP laud, 125×75 cm. Melamiinist lauaplaat on 
niiskus ja pleki kindel ning seda on lihtne puhastada. Laud 
on saadaval 2 eri suuruses, mahutades 2–6 inimest. Leia just 
enda kööki või söögi tuppa sobiva välimusega lauaplaat – 
vali valge, valge marmori või saare vahel, mis kõik sobivad 
kokku valge MELLTROP lauaraamiga. 
Valge 190.117.77 36 €



3

MÖRBYLÅNGA laud, tammespoon, pruuniks peitsitud. 
Tammepuidust kihiga laud. Tamm on äärmiselt tugev ja 
vastupidav lehtpuupuit, millel on silmapaistev puidusüü
muster. See muutub ajaga kaunilt tumedamaks, omandades 
pruunikaskuldse tooni. Keskkonnasäästlik valik, sest 
puitlaastplaadi peal täispuidust kihi kasutamine hoiab 
ressursse kokku. Söögilaual on autentne laudadest disain, 
mis annab sellele ehtsa puidu välimuse. Seda ilmet täiendab 
lauaäärte disain. Iga laud on ainulaadne tänu varieeruvale 
puidusüümustrile ja loomulikele värvivariatsiooni dele, mis 
ongi osa puidu võlust. 
140×85 cm 503.862.45 399 €

NORBERG seinale paigaldatav klapplaud, 74×60 cm. Kui 
klapp on avatud, saab sellest praktiline riiul mitmesuguste 
väikeste asjade hoidmiseks. Ruumisäästlik; kui sa lauda 
parajasti ei kasuta, saad selle seniks kokku panna. Lauaplaat 
on kaetud melamiiniga, mis annab sellele vastupidava ja 
lihtsasti hooldatava viimistluse.
Valge 301.805.04 34,99 €

NORBO seinale paigaldatav klapplaud, 79×59 cm. 
Ruumisäästlik; kui sa lauda parajasti ei kasuta, saad selle 
seniks kokku panna. Täispuit on vastupidav looduslik 
materjal. 
Kask 800.917.13 35,99 €

NORDEN pikendatav laud, 26/89/152×80 cm. Lauaplaadi 
all sahtlis saad hoida näiteks söögiriistu, salvrätikuid ja 
 küünlaid. Klappidega laud mahutab 2–4 inimest; laua 
suurust saab vastavalt vajadusele kohandada. Täispuit on 
vastupidav naturaalne materjal.  
Kask 904.238.87 199 €
Valge 104.238.86 149 €

NORDVIKEN baarilaud, 140×80 cm. NORDVIKEN baarilaud 
on mõnusaks vestluseks täpselt õigel kõrgusel – ja sellega 
sobib kokku mugav NORDVIKEN baaritool. Lauaplaadi all on 
mugav sahtel söögiriistadele, salvrätikutele ja küünaldele. 
Must 003.688.14 199 €
Valge 703.688.15 199 €

NORDVIKEN klapplaud, 74/104×74 cm. Klapiga laud 
mahutab 24 inimest; laua suurust saab vastavalt vajadusele 
kohandada. 
Must 703.687.16 99 €

NORDVIKEN pikendatav laud, 152/223×95 cm. Kahe lisa
plaadiga pikendatav söögilaud mahutab istuma 4–6 inimest; 
võimaldab laua suurust vajaduse järgi kohandada. Kahte 
kaasasolevat lisaplaati saab hoida lauaplaadi all, kus need 
on lihtsasti ligipääsetavad. Laua pikendamisega saab kiirelt 
ja lihtsalt hakkama ka üks inimene. 
Valge 903.687.15 299 €
Antiikpeits 804.885.44 299 €

NORDVIKEN pikendatav laud, 210/289×105 cm. Kahe 
lisa plaadiga pikendatav söögilaud mahutab istuma 6–8 
inimest; võimaldab laua suurust vajaduse järgi kohandada. 
Laua pikendamisega saab kiirelt ja lihtsalt hakkama ka üks 
inimene. Kahte kaasasolevat lisaplaati saab hoida lauaplaadi 
all, kus need on lihtsasti ligipääsetavad.
Must 703.599.91 399 €
Valge 403.687.13 399 €

NORRÅKER baarilaud, 74×74 cm. Tugev ja vastupidav; 
vastab avalikes ruumides kasutamiseks mõeldud mööblile 
esitatavatele nõuetele. Iga laud on unikaalne tänu varieeru
vale puidusüümustrile ja loomulikele värvivariatsiooni dele, 
mis ongi osa puidu võlust. Ümarad lauanurgad aitavad 
lastel pea äralöömisest hoiduda.
Kask 404.290.14 119 €

NORRÅKER laud, 74×74 cm. Tugev ja vastupidav; vastab 
avalikes ruumides kasutamiseks mõeldud mööblile 
 esitatavatele nõuetele. Iga laud on unikaalne tänu varieeru
vale puidusüümustrile ja loomulikele värvivariatsiooni dele, 
mis ongi osa puidu võlust. Ümarad laua nurgad aitavad 
lastel pea äralöömisest hoiduda.
Kask 904.289.84 79,99 €

NORRÅKER laud 125×74 cm. Tugev ja vastupidav; vastab 
avalikes ruumides kasutamiseks mõeldud mööblile 
 esitatavatele nõuetele. Iga laud on unikaalne tänu varieeru
vale puidusüümustrile ja loomulikele värvivariatsiooni dele, 
mis ongi osa puidu võlust. Ümarad laua nurgad aitavad 
lastel pea äralöömisest hoiduda.
Kask 304.289.82 119 €

SKOGSTA söögilaud, 235×100 cm. Iga laud on  ainulaadne 
tänu varieeruvale puidusüümustrile ja loomulikele 
värvivariatsiooni dele, mis ongi osa puidu võlust. Akaatsial 
on rikkalik punane värv ja omapärane puidusüümuster. 
See on väga vastupidav, kriimustus ja veekindel ning sobib 
ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks. Akaatsia muutub 
ajaga tumedamaks.
Akaatsia 704.192.64 449 €

STENSELE baarilaud. Laminaadist lauapind on väga vastu
pidav, seda on lihtne puhastada ja see peab igapäevasele 
kasutamisele hästi vastu. Lauaplaadi all on nagid koti või 
jaki riputamiseks. Nagid on kinnitatud lauajalgade külge, 
 mistõttu ei kuku need ära ega kao ära. Jalad on kohandata
vad, tänu millele püsib laud kindlalt ka ebatasasel põrandal. 
Laud on loodud avalikes ruumides kasutamiseks ja vastab 
standardite N 15372 ja ANSI/BIFMA X:5.5 ohutus, vastu
pidavus ja stabiilsusnõuetele. Soovitatav kasutada vaid 
siseruumides.
Ø 70 cm
Antratsiit/antratsiit 092.882.24 119 €
70×70 cm
Antratsiit/antratsiit 993.239.25 119 €

STENSELE laud. Lihtsa puhta disainiga laud sobib ilusti nii 
restorani, kohvikusse kui ka istumisalale. Lauaplaadi alla 
nagisse saad riputada koti või jaki. Need on kinnitatud 
lauajalgade külge, mistõttu ei kuku need ära ega kao ära. 
Laminaadist lauapind on väga vastupidav, seda on lihtne 
 puhastada ja see peab igapäevasele kasutamisele hästi 
 vastu. Jalad on kohandatavad, tänu millele püsib laud 
kindlalt ka ebatasasel põrandal. Vastupidav külgliist kaitseb 
toolide liigutamisel tekkida võivate löökide, kriimude ja 
lõhede eest. Lauda on testitud avalikes ruumides kasu
tamiseks ning see vastab standardite EN 15372 ja ANSI/
BIFMA X:5.5 ohutus, vastupidavus ja stabiilsusnõuetele. 
Soovitatav kasutada vaid siseruumides.
Ø 70 cm
Helehall/helehall 492.882.36 99 €
Antratsiit/antratsiit 792.882.30 99 €
70×70 cm
Antratsiit/antratsiit 893.239.21 99 €

VEDBO söögilaud, 160x95 cm. Pehme matt viimistlus 
neelab valgust ega peegelda seda tagasi. Matile pinnale ei 
jää sõrmejälgi ja see on vettpidav. Selleks, et laud püsiks 
kaua ilus, pühi kriimud ja mustus iga päev pärast laua 
kasutamist pehme käsnaga ära. Nähtavate liitekohtadeta 
lauaplaat püsib tugeval täispuidust konstruktsioonil, mis 
loob kauni sooja ilme. Laud sobib suurepäraselt VEDBO tooli 
ja tugitooliga.
Valge 104.174.56 319 €

TINGBY laud, 180×90 cm. Lauaplaat on kerge 
 konstruktsiooniga, mis nõuab vähem materjali kui täispuit, 
ja vähendab mõju keskkonnale. 
Valge 403.489.23 155 €

TOMMARYD baarilaud, 70×130/104 cm. Sametiselt pehme 
mati viimistlusega laud, mis neelab valgust, andes su 
 interjöörile ajatu ja elegantse ilme. Lauda on testitud 
avalikes ruumides kasutamiseks ja see vastab standardite 
EN 15372 ja ANSI/BIFMA X:5.5 ohutus, vastupidavus ja 
stabiilsusnõuetele. 
Antratsiit 293.048.26 139 €
Helehall 293.048.07 139 €

TOMMARYD laud,  70×130 cm. Sametiselt pehme mati 
viimistlusega laud, mis neelab valgust, andes su interjöörile 
ajatu ja elegantse ilme. Lauda on testitud avalikes ruumides 
kasutamiseks ja see vastab standardite EN 15372 ja ANSI/
BIFMA X:5.5 ohutus, vastupidavus ja stabiilsusnõuetele. 
Antratsiit 993.048.04 124 €
Helehall 093.017.20 124 €

Kõik lauad ja hinnad



TORSBY laud, 135×85 cm. Karastatud klaasist lauaplaati on 
lihtne puhastada ja see on vastupidavam kui tavaline klaas. 

Kroomitud/kõrgläikega valge 399.318.45 145 €

TÄRENDÖ laud, 110×67 cm. Melamiinist lauaplaat on 
 niiskus ja plekikindel ning seda on lihtne puhastada. 
Must 990.004.83 35 €

VANGSTA pikendatav laud, 80/120×70 cm. Nutikas 
disain, tänu millele pole lauda ilma pikenduseta kasutades 
lauaplaadil ühtegi liitekohta näha. Lauajalad jäävad ka laua 
pikenda misel lauaplaadi nurkadesse, mistõttu on laua all ka 
toolidele palju ruumi. Laua pikendamisega saab hõlpsasti 
hakkama üks inimene.
Valge 003.751.26 75 €
Must/tumepruun 404.201.55 75 €

VÄSTANBY laud + VÄSTANÅ alusraam, 170×78 cm. 
Läbipaistva lakiga kaetud pinda on lihtne puhastada. 
Lauaplaadi sees on eelpuuritud augud alusraamile, tänu 
millele on lauda lihtne kokku panna.
Tumepruun/tumepruun 590.403.44 239 €

ÖVRARYD laud + BACKARYD alusraam, 150×78 cm. 
Lauaplaat on valmistatud bambusest, mis on väga tugev 
materjal. Lauaplaadi sees on eelpuuritud augud alusraamile, 
tänu millele on lauda lihtne kokku panna. 
Bambus/valge 791.407.00 125 €

Kõik lauad ja hinnad

© Inter IKEA Systems B.V. 2014–2019 Hinnad kehtivad kuni 31. august 2021

4

STRANDTORP pikendatav laud, 150/260×95 cm. Lauaplaadi 
all hoiustatava 2 lisaplaadiga saab lauda pikendada nii, et 
see mahutab istuma 4–10 inimest. Lauapind on vedelike, 
toiduplekkide, õli, kuuma, kriimustuste ja löökidekindel 
ning selle ehitus on stabiilne, tugev ja vastupidav.
Valge 404.872.78 369 €
Pruun 803.885.87 369 €

DANDERYD söögilaud, 130×80 cm. Torujad terasjalad on 
tugevad ja stabiilsed ning peavad vastu kauem kui puidust 
lauajalad. 4kohaline.
Valge 104.638.58 149 €


