
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

Vähem planeerimist, lihtsam elu
ENHET vannitoamööblit on lihtne osta ja vajaduse või soovi korral 
sama lihtne ka uuendada. Vali IKEA veebilehelt meelepärane 
valmislahendus ja osta oma uus lemmik vaid paari klõpsuga. 
Kõiki osasid on lihtne kokku panna, sisetunde järgi ja ilma ühegi 
eritööriistata.

Kogu inspiratsiooni mängulisest disainist ja erinevatest värvidest
ning kohanda oma ENHET vannituba, et see peegeldaks sinu 
iseloomu. Ustega kappide, tugevate metallraamide ja avatud 
 riiulite kombinatsiooniga saad oma lemmikasjad nähtavale jätta 
ning  ülejäänu peitu panna. ENHET vannitoamööbel on saadaval ka 
 erinevate laiuste ja sügavustega, seega on seda isegi väiksesse ruumi 
hõlpsam paigutada.

ENHET
vannitoamööbel

Disain
Francis Cayoutte ja
Eva Lilja Löwenhielm

Hea teada
Pane tähele, et ENHET uksed ja 
 esipaneelid on müügil eraldi. Loo 
IKEA planeerimistööriista abil 
omale isikupärane lahendus või 
vali hoopis sobilik vannitoa mööbli 
kombinatsioon meie ENHET 
tervik lahenduste hulgast. Kõik 
 ENHET vannitoa lahendused ja lisa
kombinatsioonid leiad lk 7–15.

IKEA ENHET vannitoal on 
 10aastane garantii. Loe
 lähemalt garantii  brošüürist.
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Planeerimine

Mida sa soovid hoiustada?
Kõigepealt mõtle, mida sa soovid vannitoas hoiustada. Mõtiskle 
ka vannitoas tehtavate tegevuste üle, nagu pesu pesemine, duši 
all käimine, koristamine ja enda poputamine. Mitu inimest sinu 
vannituba kasutab ja millal seda kõige sagedamini tehakse? 
Nende tegevuste ja küsimuste põhjal saad planeerida, mitut 
kappi või riiulit sul vaja läheb, ning otsustada, kas sulle sobib 
kõige paremini sahtlitega või ustega hoiulahendus. Ära unusta 
ka vannitoa seinu, kuna need on ideaalsed kohad riiulitele, mis 
võtavad väga vähe ruumi, kuid loovad rohkelt hoiuruumi kõigile 
puhastus ja koristusvahenditele, aga ka ilutoodetele, mis 
vannituppa tahtlikult või kogemata ära eksivad.

Kas su vannituba on suur või väike?
Otsusta, kuhu sa peegli ja valamu paigutad – sellest saab sinu 
uue vannitoa keskpunkt, mille ümber saad luua just sellise 
ruumi nagu sa soovid. Mõtle, kas sul on piisavalt seinapinda ka 
kõrgele kapile või riiulile. Koosta sobiv joonis, mõõtes põrandast 
laiuse ja kõrguse. Kui sul on kitsas vannituba, siis on oluline 
ka mööbli sügavus. Kitsaste vannitubade puhul võid kaaluda 
ENHET kappe, mis on 15 cm ja 30 cm sügavusega. Mõõda 
täpselt, märgi üles dušinurk ja kogu torustiku jaoks vajaminev 
ruum, mis võib sinu vannitoalahendust mõjutada.

Kas sa soovid valmislahendust?
Me oleme muutnud ENHET vannitoamööbli ostmise nii IKEA 
veebilehelt kui meie väljastuspunktist palju lihtsamaks. Meie 
tootevalikus on valmis terviklahendused, mille vahel saad 
valida, kui oled otsustanud, mis tüüpi hoiukohta sa vajad. Need 
lahendused on erinevad ja sobivad suurepäraselt inimestele, 
kes ihkavad nii rohket hoiuruumi kui stiilset välimust. Vaata 
meie ostujuhendi terviklahendusi alates lk 7. Valmislahendusi 
saab osta meie tellimis ja väljastuspunktist või veebilehelt  
IKEA.ee. 

Kas soovid luua päris oma vannitoalahenduse? Kasuta seda 
ostujuhendit ja järgi järgmisi lihtsaid samme.

1. Vali põrandakapp 
ENHET tootevalikus on avatud ja suletud raamidega 
lahendused. Avatud alusraame saab kasutada valamu all 
või selle kõrval lisariiulina. Samuti saad valida erinevate 
seinariiulite vahel, et peegli ja valamu ümber olevat 
hoiuruumi maksimaalselt kasutada. Põrandariiulid ehk 
avatud alusraamid on saadaval 40 cm ja 60 cm laiusega 
ning 40 cm sügavusega. Seinaraamid on saadaval 40 cm ja 
60 cm laiusega ning 15 cm sügavusega. ENHET valikus on 
ka kõrge raam, mis on 30 cm lai ja 180 cm kõrge. Vali omale 
valge, antratsiidi tooni või punakas-oranž lahendus. Ent 
pea meeles, et viimane värv ei pruugi kõigi raamide puhul 
saadaval olla. 
 
Puitmaterjalist ukse või ustega põrandakapid on saadaval 
riiuliga või kahe sahtliga. Seega saad oma eelistuste järgi 
valida lahenduse, mis sinu vannituppa kõige paremini sobib. 
Põrandakapid on saadaval 40 cm, 60 cm ja 80 cm laiusega ja 
meie valikust ei puudu ka kõrge kapp, mille laius on 30 cm ja 
kõrgus 180 cm. Põrandakappide värvivalikus on valge ja hall 
toon. Nende kapiraamide eripära seisneb selles, et neid saab 
suurepäraselt kombineerida ENHET vannitoamööbli avatud 
raamidega, et sa saaksid luua täpselt sellise lahenduse nagu 
sulle meeldib.

2. Vali tarvikud 
Meie tootevalikus on rohkelt erinevaid tarvikuid, mida sa 
saad ENHET avatud alusraamidega kombineerida, et muuta 
oma ENHET vannitoalahendus funktsionaalsemaks ja 
mitmekülgsemaks. Näiteks konksude ja konksudele mõeldud 
reelinguga saad luua koha, kus rätikuid kuivama riputada 
või kasuta hoopis SKATTÅN hoidikut, millesse mahuvad 
ideaalselt nii suured kui väikesed meigipintslid. TAVELÅN 
äärtega kandikutele saad asetada kõik väiksemad esemed, 
nagu juukseklambrid ja ehted, ning hõlpsalt kasutatavast 
pöördriiulist võib saada sinu lemmikkoht küünelakipudelite 
ja habemeajamiskomplekti jaoks. Vaata ENHET tarvikute 
muid funktsioone lk 19.

3. Vali välimus 
Lõpuks vali esipaneelide värv ja välimus. Kas sa soovid 
valgeid, valgeks peitsitud tamme imitatsiooniga, halle, 
betooni imitatsiooniga või kõrgläikega valgeid esipaneele? 
Aga äkki meeldivad sulle hoopis raamiga peegeluksed või 
tavalised peegeluksed? Valik on suur. Sul tuleb lihtsalt valida 
ilme, mis sinu maitsega kokku sobib ja muuta oma vannituba 
tõeliselt suurepäraseks!
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Sobivate kappide leidmine on lihtsam, kui sa arvatagi oskad. Sellel lehel saad
ülevaate kõigist ENHET kappidest, raamidest ja saadaolevatest suurustest, et luua oma 
 unistuste vannituba. Järgmistelt lehtedelt leiad kõik saadaolevad osad ja hinnad.

Sinu vannitoa jaoks loodud

Uksega või ustega kapid

Riiulitega kõrge kapp
Kõrgus 180 cm 
Saadaolev suurus:
30×30 cm

Riiulitega seinakapp  
Kõrgus 75 cm
Saadaolev suurus:
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
80×15 cm  80×30 cm 

Kahe sahtliga valamukapp
Kõrgus 60 cm
Saadaolev suurus:
40×40 cm
60×40 cm
80×40 cm

Riiulitega valamukapp
Kõrgus 60 cm
Saadaolev suurus:
40x40 cm
60×40 cm
60x30 cm
80×40 cm
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Avatud raamid

Riiulitega kõrge raam 
Kõrgus 180 cm
Saadaolev suurus:
30×30 cm
60×30 cm

Riiulitega alusraam 
Kõrgus 60 cm
Saadaolev suurus:
40×40 cm
60×40 cm

Riiulitega alusraam valamule
Kõrgus 60 cm
Saadaolev suurus:
60×40 cm

Riiulitega seinaraam 
Kõrgus 75 cm
Saadaolev suurus:
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
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Siin on väike juhend, mille abil saad endale ise ENHET 
vannitoalahenduse luua. Kõik osad ja hinnad leiad alates lk 16. 
Aga kui soovid vaadata meie valmislahendusi, leiad need sellest 
ostujuhendist alates lk 8 või veebilehelt IKEA.ee.

Kombineerimine

Muud sellesse kombinatsiooni kuuluvad 
osad
ENHET reeling konksude jaoks, 37 cm, valge 104.657.39 1 tk
ENHET konks, 6×24 mm, valge, 2 tk pakis 004.657.54 2 tk
BILLSBRO käepide, 120 mm, valge, 2 tk pakis 503.343.03 1 tk
BILLSBRO käepide, 40 mm, roostevaba terase värvi, 2 tk pakis 603.235.92 1 tk
TAVELÅN äärtega kandik, 2 tk kmpl 504.657.56 1 tk

 

1× 
ENHET kahe 
sahtliga valamu
kapp
60×40×60 cm

1× 
ENHET 
sahtli esipaneel
60×30 cm,
2 tk

2× 
ENHET 
riiulitega alus
raam 
40×40×60 cm

1× 
ENHET kahe 
riiuliga 
seinakapp
60×15×7 cm

2× 
ENHET  
peegeluks
30×75 cm

2× 
ENHET 
riiulitega 
seinaraam 
40×15×75 cm

1× 
TVÄLLEN ühe 
kausiga valamu 
64×43×5 cm

1× 
RÄNNILEN 
vesilukk

1x 
BROGRUND 
segisti

+ + + + + + + + =

ENHET/TVÄLLEN 18-osaline vannitoamööbli kombinatsioon. 
140×43×65 cm. 
See kombinatsioon: 793.376.12 428,49 €
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Täienda oma kombinatsiooni valgustusega

Kombinatsioon

Põhiosad

SILVERGLANS LED-valgusriba. 
Pikkus: 40, 60 ja 80 cm.  
Värvid: valge ja antratsiit.

SILVERGLANS LED-toiteplokk.
Võimsus: 30W.

TRÅDFRI juhtmevaba hämardi.
Värv: valge.

Toote nimi Kogus
SILVERGLANS LED valgusriba vannituppa 60 cm (5.4W) 1 tk
SILVERGLANS LED valgusriba vannituppa 40 cm (3.4W) 4 tk
SILVERGLANS toiteplokk vannituppa (30W) 1 tk
TRÅDFRI juhtmevaba hämardi 1 tk

Paigaldamine
SILVERGLANS LED valgustit on lihtne ise paigaldada. 

• Kui hakkad oma valgustussüsteemi koostama, pead esmalt 
mõtlema oma kappide laiusele. Näiteks 60 cm laiuse kapi 
jaoks läheb sul vaja SILVERGLANS 60 cm laiust valgusriba.

• Valige vajalik arv SILVERGLANS valgusribasid.

• Lisa SILVERGLANS LEDtoiteplokk. Võid ühendada kuni viis 
üksust LEDtoiteplokiga, nii kaua kui koguvõimsus vattides ei 
ületa 30 W.

• SILVERGLANS toiteplokk peab olema ühendatud teie ole
masoleva elektripaigaldisega. Mõnes riigis võib elektritöid 
teostada vaid selleks autoriseeritud elektrik. Võtke ühendust 
kohaliku autoriteediga, et saada lisateavet.

• Lisa TRÅDFRI juhtmevaba hämardi, et vähendada valgus
tuse eredust. Ühenda hämardi SILVERGLANS toiteplokiga, et 
vähendada kogu komplekti valgustuse eredust korraga.

• Lisa TRÅDFRI lüüs, et reguleerida SILVERGLANS ühendatud 
valgustust IKEA Home smart rakenduse abil erinevatel viisidel 
ning kombineerituna teiste TRÅDFRI valgustitega sinu kodus.

• Kui valisite meie ENHETi terviklahendused, lisage lihtsalt sel
lele kombinatsioonile SILVERGLANS ja TRÅDFRI valgustid ja 
tarvikud, mille leiate lk 22.

Paigaldamistarvikud

TRÅDFRI lüüs.



8

ENHET vannitubade terviklahendused

Tervikliku vannitoa saamine ei ole olnud kunagi lihtsam. Me 
kombineerisime erinevaid ENHET mooduleid ning leidsime 
 mitmeid praktilisi lahendusi, mille leiad veebist, kust saad neid 
ka kohe osta. Seega pole sul vaja teha muud, kui leida oma 
 vajadustele ja isiksusele sobiv vannitoalahendus. 

Kui sa kombineerid avatud ja suletud hoiukohti, erinevaid värve 
ning meelepäraseid tarvikuid, on funktsionaalse ja isikupärase 
vannitoa püsti panemine lühikese ajaga käkitegu.

EN/TV100 EN/TV101 EN/TV 102 EN/TV 103

EN/TV 104 EN/TV 105 EN/TV 106

EN/TV 109

EN/TV 14

EN/TV 107

EN/TV 108 

EN/TV 113 

EN/TV 111 EN/TV 112



9

ENHET vannitubade terviklahendused
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Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda valgustust.

EN/TV 100 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 44 cm, 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 493.375.81 224,50 € 293.375.82 224,50 € — —
Hall raamiga uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

593.375.85 231 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

393.375.86 231 € — — — —

EN/TV 100 – koos 84 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 44 cm, 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
84 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 993.375.88 248,50 € 793.375.89 248,50 € — —
Hall raamiga uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks 193.375.92 255 € — — — —
Betooni imitatsiooniga 
uks 993.375.93 255 € — — — —
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EN/TV 101 – koos 43 cm sügavuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 33 cm ja 43 cm sügavuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse ja 43 cm 
 sügavuse valamuga 
ja

valge suletud kapiga halli suletud 
kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 393.383.31 301,50 € 193.383.32 301,50 € — —
Hall raamiga uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

493.383.35 312,50 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

293.383.36 312,50 € — — — —

EN/TV 102 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning 
kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 693.374.10 365 € 493.376.04 365 € — —
Hall raamiga uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks 793.376.50 383 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks 593.376.51 383 € — — — —
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EN/TV 103 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 293.376.38 344 € 093.376.39 344 € — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

493.376.42 354,50 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

293.376.43 354,50 € — — — —
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EN/TV 103 – koos 84 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning 
kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
84 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud 
kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 193.382.85 375 € 993.382.86 375 € — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

393.382.89 385,50 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

193.382.90 385,50 € — — — —
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ENHET vannitubade terviklahendused
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda valgustust.
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EN/TV 104 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on ideaalne kombinatsioon avatud hoiupaikadest, et sa saaksid vannitoas kõiki 
oma lemmiktooteid näidata. Saadaval valge ja antratsiidi tooni lahendus.

See kombinat-
sioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga punase raamiga

893.376.35 420,99 € — — — —

EN/TV 106 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning 
kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud 
kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 993.376.54 281,50 € 693.376.55 281,50 € — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

093.376.58 288 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

893.376.59 288 € — — — —
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EN/TV 106 – koos 84 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval 64 cm ja 84 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
84 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 393.383.45 311,50 € 193.383.46 311,50 € — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

593.383.49 318 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

393.383.50 318 € — — — —
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ENHET vannitubade terviklahendused
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda valgustust.
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EN/TV 109 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 64 
cm laiuse valamuga 
ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga
antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 593.376.08 397,99 € 393.376.09 397,99 € — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

793.376.12 428,49 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

593.376.13 428,49 € — — — —

EN/TV 107 – koos kahe 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult kahe 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
kahe 64 cm laiuse 
valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 893.383.38 404 € 693.383.39 413 € — —
Hall raamiga uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

093.383.42 425 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

893.383.43 425 € — — — —
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EN B111 – koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on ideaalne kombinatsioon avatud hoiupaikadest, et sa saaksid vannitoas 
kõiki oma lemmiktooteid näidata. Saadaval nii valge, antratsiidi tooni kui ka punane 
lahendus.
See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga punase raamiga

293.375.77 232 € 093.375.78 200 € 893.375.79 232 €
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ENHET vannitubade terviklahendused
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda valgustust.

EN/TV 112 - koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga
halli suletud kapiga 
antratsiidi tooni 
raamiga

valge raamiga
antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 994.198.43 229,50 € 594.193.69 212 € — —
Valge raamiga uks — — — — — —
Halli raamiga uks — — — — 794.198.44 263 €
Kõrgläikega valge uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks 494.198.45 250 €

—
—

—
—

Betooni imitatsiooniga 
uks

294.198.46 250 € — — — —
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EN/TV 113 - koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga
halli suletud kapiga 
antratsiidi tooni 
raamiga

valge raamiga
antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 694.199.10 307,50 € 394.193.70 290 € — —
Valge raamiga uks — — — — — —
Halli raamiga uks — — — — 494.199.11 341 €
Kõrgläikega valge uks — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

294.199.12 328 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks 094.199.13 328 €

—
—

—
—
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EN/TV 114 - koos 64 cm laiuse valamuga.
See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest 
funktsioonidest, mida sa vajad. Saadaval ainult 64 cm laiuse valamuga.

See kombinatsioon 
64 cm laiuse 
 valamuga ja

valge suletud kapiga halli suletud kapiga an-
tratsiidi tooni raamiga

valge raamiga
antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 394.199.16 348 € 194.193.71 335 € — —
Valge raamiga uks — — — — — —
Halli raamiga uks — — — — 194.199.17 394 €
High gloss white door — — — — — —
Tamme imitatsiooniga 
uks

994.199.18 378 € — — — —

Betooni imitatsiooniga 
uks

794.199.19 378 € — — — —
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ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda valgustust.

ENHET vannitoamööbli võlu on lihtsus ning võimalus muutuda 
ja kohaneda sinu koduga, kui selleks peaks vajadus tekkima. 
Olenemata olukorrast on igapäevaelu palju lihtsam, kui kõik su 
asjad asuvad kindlas kohas, eelkõige siis, kui põrandal ei ole 
palju ruumi. 

Seepärast olemegi loonud need lisakombinatsioonid, mille saad 
oma ENHET vannitoamööblile või terviklahendustele lisada, et 
sul oleks rohkem hoiuruumi, näiteks pesupesemistoimingute 
jaoks. Vali, milline lisakombinatsioon sobib su vajadustega ja 
aitab sul oma ruumi tõhusalt kasutada.
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ENHET A100 lisakombinatsioon seinale 60×30×255 cm.
See kombinatsioon peidab segaduse ning aitab näidata asju, mida sa armastad. Kõrges 
kapis on palju ruumi rätikute ja pesuvahendite jaoks, hoides ühtlasi põrandal ruumi 
kokku. Sobib ideaalselt väikestesse ruumidesse, et seinapinda praktiliselt kasutada. 
Kahe riiuliga avatud seinaraam annab sulle oma pudelitest ja muust vajalikust hea 
 ülevaate. Samuti on asjad alati käeulatuses. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt 
rohkem ENHET tarvikuid.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 293.314.05 192,50 € 293.314.53 196 €
Hall raamiga uks 893.314.07 199 € 793.314.17 200 €
Tamme imitatsiooniga uks 093.314.11 199 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 893.314.12 199 € 593.314.18 199 € 

ENHET A101 lisakombinatsioon seinale 120×30×150 cm.
Sellesse kombinatsiooni saad suurepäraselt paigutada prügikasti ja rätikud. Seinakapis 
on palju ruumi rätikute ja pesuvahendite jaoks. Avatud seinaraam annab sulle oma 
pudelitest ja muust vajalikust hea ülevaate. Samuti on asjad alati käeulatuses. Riiulialust 
vaba ruumi saad nutikalt  kasutada rätikute riputamiseks, eraldiseisva prügikasti 
paigutamiseks – või miks mitte ka oma ratastega abilaua nö parkimiseks? Selle 
kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET  pöördriiul, mis tagab kiire ja lihtsa juurdepääsu 
väiksematele asjadele, nagu lõhnaõlipudelid või aksessuaarid. 

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 293.314.34 91 € 793.314.55 190,50 €
Hall raamiga uks 593.314.56 101,50 € 893.314.50 200,50 €
Tamme imitatsiooniga uks 593.314.61 98,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 193.314.63 98,50 € 693.314.51 193,50 €

ENHET A102 lisakombinatsioon seinale 60×30×150 cm. 
Sellesse kombinatsiooni saad suurepäraselt paigutada prügikastid või pesumasina. 
Avatud  seinaraamiga saad kapialust ruumi maksimaalselt kasutada. Ideaalne koht 
 pudelitele ja asjadele, mida sageli kasutad, sest nii on need alati käeulatuses. Riiuli all 
olevat vaba ruumi saad nutikalt kasutada rätikute riputamiseks, eraldiseisva prügikasti 
paigutamiseks – või miks mitte ka oma ratastega abilaua nö parkimiseks? Samuti saab 
seda  lahendust kasutada pesuvahendite hoiustamiseks ja avatud raami all on ruumi 
pesumasinale. Selle kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET  pöördriiul, mis tagab kiire ja 
lihtsa juurdepääsu väiksematele asjadele. 

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 293.314.34 91 € 693.314.65 94,50 €
Hall raamiga uks 593.314.56 101,50 € 093.314.68 102,50 €
Tamme imitatsiooniga uks 593.314.61 98,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 193.314.63 98,50 € 893.314.69 98,50 €
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ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda valgustust.
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ENHET A112 lisakombinatsioon pesule 90×30×180 cm.
See lisakombinatsioon on ideaalne kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest – ja 
kohandatud ruumist, kuhu saad paigutada oma pesumasina ja pesukorvi. See 
 pesupesemislahendus sobib vannitoa või pesuruumi asemel sama hästi ka kööki. 
Seinakapid on ideaalsed rätikute ja voodipesu hoiustamiseks, hoides need tolmust 
puhtad, või puhastusvahendite peitmiseks. Kui sa paigutad oma hoiukohad seinale, 
saad all olevat põrandaruumi kasutada näiteks pesukorvi ja pesumasina jaoks. Avatud 
seinaraamiga on pesuvahendid alati pesumasina lähedal. Hoiuruumi  laiendamiseks lisa 
lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 193.315.09 158,50 € 493.315.03 162 €
Hall raamiga uks 393.315.08 171 € 893.315.01 172 €
Tamme imitatsiooniga uks 293.315.04 168 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 993.315.05 168 € 593.314.99 168 €
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ENHET A114 lisakombinatsioon pesule 120×30×150 cm. 
Selle kombinatsiooniga on sul hoiuruum, kuhu sa saad riided kuivama riputada. See
pesupesemislahendus sobib vannitoa või pesuruumi asemel sama hästi ka kööki. 
Avatud riiulitel on hea rätikuid, korve ja muid vajaminevaid asju hoida – ja kõik on alati 
käeulatuses. Paiguta seinakappi pesuvahendid ja puhastusvahendid, et need silme all ei 
oleks. Kapi ja seinaraami alla mahub ideaalselt pesumasin ja pesukorv. Samuti võid pesu 
riputamiseks lisada konksud ja reelingu, mida müüakse eraldi.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 893.314.88 141,50 € 193.314.82 145 €
Hall raamiga uks — — 593.314.80 150 €
Tamme imitatsiooniga uks 993.314.83 146 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 793.314.84 146 € 793.314.79 146 €
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ENHET A115 lisakombinatsioon seinale 60×30×180 cm. 
Kõrges kapis on rohkelt ruumi rätikutele ja pesuvahenditele, mida sa tihti ei kasuta. 
Avatud seinaraamiga on sul oma pudelitest ja muudest esemetest, mida sa igapäevaselt 
kasutad, hea ülevaade. Samuti on asjad alati käeulatuses. Selle kombinatsiooniga 
on kaasas ka ENHET  pöördriiul, mille abil saad oma esemeid organiseerida ja ENHET 
avatud raamides lisaruumi luua. Sobib suurepäraselt väiksemate rätikute või pudelite 
korrastamiseks.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 993.314.78 156,50 € 093.314.73 160 €
Hall raamiga uks — — 493.314.71 162 €
Tamme imitatsiooniga uks 593.314.75 161 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 893.314.74 161 € 293.314.67 161 €
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ENHET A116 lisakombinatsioon seinale 80×30×150 cm.
See kombinatsioon aitab sul segadust peita ja näidata asju, mida sa tõeliselt armastad. 
Seinakapis on palju ruumi rätikute ja pesuvahendite jaoks. Avatud seinaraamiga on sul 
oma pudelitest ja muudest asjadest, mida sa igapäevaselt kasutad, hea ülevaade. Riiuli 
alla sobivad ideaalselt rippuvad rätikud, prügikast, pink või miks mitte ka ratastega 
abilaud? Seda lisakombinatsiooni saad kasutada ka pesupesemiskohana, sest selles on 
hoiukohad, milles pesuvahendeid hoida. Riiulite alla saad paigutada pesumasina. Selle 
kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET  pöördriiul, mis tagab kiire ja lihtsa juurdepääsu 
väiksematele asjadele, nagu šampoonipudelid. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt 
rohkem ENHET tarvikuid.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 993.314.64 115 € 493.314.52 118,50 €
Hall raamiga uks 393.314.62 122,50 € 093.314.49 123,50 €
Tamme imitatsiooniga uks 993.314.59 119,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 393.314.57 119,50 € — —
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ENHET A117 lisakombinatsioon seinale 120×30×225 cm. 
See kombinatsioon on ideaalne kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest – peidab 
 segaduse ja samas püüab pilku. Seinakapis on palju ruumi rätikute ja  pesuvahendite 
jaoks. Avatud seinaraam aitab sul kappidevahelisest ruumist maksimumi võtta. Seega 
on see suurepärane koht, kuhu sa saad oma lemmikpudelid ja muud vajalikud esemed 
 paigutada. Hoiuruumi  laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavaline uks 493.314.47 255,50 € 993.314.35 266 €
Hall raamiga uks 693.314.46 293 € 093.314.25 296 €
Betooni imitatsiooniga uks 793.314.41 275 € 393.314.24 275 €

ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda valgustust.
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ENHET A118 lisakombinatsioon seinale 30×30×180 cm. 
Selle raamiga saad ka kitsast vannitoast maksimumi võtta, sest selles on rikkalikult 
ruumi asjade paigutamiseks ja see säästab põrandapinda. Samuti on sul lihtne oma 
 esemetele ligi pääseda ja sul on neist hea ülevaade. Sobib suurepäraselt korvide, 
 rätikute ja muude asjade jaoks, mida sa igapäevaselt kasutad. Selle kombinatsiooniga 
on kaasas ka ENHET  pöördriiul, mille abil saad oma esemeid organiseerida ja ENHET 
avatud raamides lisaruumi luua. Sobib  ideaalselt pudelite, föönide või rätikute 
 korrastamiseks.

See kombinatsioon valge raamiga antratsiidi tooni 
raamiga

593.314.23 74 € 393.314.19 74 €
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ENHET– kõik osad ja hinnad

Ustega kapid
ENHET 2 riiuliga seinakapp. Sellesse seinakappi mahuvad 
ideaalselt purgid ja pudelid ning sul on nendest hea ülevaade. 
Anna sellele isikupärane välimus oma ENHET lemmikuksega. 
Kahe riiuliga seinakapiga saad oma seinast maksimumi võtta 
ja sellega on need asjad, mida sa tihti kasutad, alati käepärast.

60×15×75 cm
Valge 204.404.56 30 €
Hall 404.404.55 30 €

80×15×75 cm

Valge 404.404.41 37 €
Hall 304.404.51 37 €

ENHET 2 riiuliga seinakapp. Sellesse seinakappi mahuvad 
ideaalselt purgid ja pudelid ning sul on nendest hea ülevaade.
Anna sellele isikupärane välimus oma ENHET lemmikuksega. 
Selle kahe riiuliga seinakapiga on pudelid, purgid ja asjad, 
mida sa tihti kasutad, alati käeulatuses. Suletud kapp annab 
ruumile rahulikuma ja terviklikuma väljanägemise kui näiteks 
avatud riiulid.
40×30×75 cm
Valge 104.404.28 28 €
60×30×75 cm
Valge 504.404.12 32 € 
80×30×75 cm
Valge 604.404.16 35 €

ENHET 4 riiuliga kõrge kapp. Selles kõrges kapis on rohkelt 
hoiuruumi, ilma et see hinnalist põrandapinda vähendaks. 
Sellesse nelja riiuliga kappi mahuvad nii rätikud kui 
 puhastusvahendid. Sobib ideaalselt väikestesse ruumidesse, 
kus on oluline seintest maksimum võtta.

30×30×180 cm

Valge 104.404.52 59 €
Hall 204.404.42 59 €

ENHET riiuliga valamukapp. See riiuliga kapp sobib 
ideaalselt valamu alla. Sellel on riiul, mis sobib suurepäraselt 
rätikute ja hügieenitoodete peitmiseks, mis sageli segadust 
tekitavad. Valamukapis on rohkelt hoiuruumi ja kapi tagaosas 
on ruumi ka torudele.

60×40×60 cm
Valge 304.404.65 42 €
Hall 904.404.72 42 €
80×40×60 cm
Valge 704.404.68 47 €
Hall 704.404.73 47 €

ENHET 2 sahtliga valamukapp. Selle kapi ülemises  sahtlis 
saad hoida asju, mida sa sageli kasutad, näiteks vatipatju, 
harju ja hügieenitooteid ning alumises sahtlis muid esemeid, 
näiteks rätikuid. Kapi tagaosas on ruumi torude jaoks, ilma et 
sa peaksid hoiuruumi ohverdama. Seega on see  valamukapp 
igati nutika disainiga. 

60×40×60 cm
Valge 804.405.09 54 €
Hall 604.405.10 54 €
80×40×60 cm
Valge 804.405.14 61 €
Hall 204.405.12 61 €

Jalad uksega või ustega kapile
Need jalad muudavad su põrandakapi stabiilsemaks. 23,5 cm kõrguste jalgadega on 
põrandakapid mugaval kõrgusel. Vali valge või antratsiidi tooni vahel ja kombineeri jalad 
oma ENHET suletud kapi värviga. Kuna põrandad ei pruugi alati tasased olla, siis on 
jalad reguleeritavad vahemikus 22–24,5 cm.

ENHET jalad kapile, 23,5 cm, 2 tk pakis.

Valge 704.490.20 7 €

Antratsiidi tooni 504.490.21 7 €

ENHET sarja abil on lihtne täiesti uue vannitoalahendusega 
algust teha. Ainulaadsed kiiltüübeltüüpi kinnitused muudavad 
kokkupanemise lihtsaks ja need on peaaegu nähtamatud. 

Sina otsustad, milline on su vannitoa välimus, valides ENHET 
sarjast meelepärased esipaneelid. Sa saad valida, kas lisad 
 lahendusele jalad või jätad need terviklikuma ilme ja hõlpsama 
 puhastamise nimel välja.
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ENHET – kõik osad ja hinnad 
ENHET esipaneelid uksega või ustega kappidele

ENHET uks, valge.
Valgete uste ja sahtli esipaneelidega lood puhta ja  värske 
välimuse, mida saad täiustada mis tahes vikerkaarevärviga. 
Lihtne nautida ja alati stiilne.
Uks
30×60 cm 104.521.62 10 €
40×60 cm 304.521.56 12 €
40×75 cm 304.521.61   8 €
30×180 cm 204.521.66 17 €

Sahtli esipaneel
40×30 cm 704.521.64 8 €
60×30 cm 804.521.68 11 €
80×30 cm 904.521.58 14 €

ENHET uks, tamme imitatsioon.
Vastupidavuse ja ilusa välimuse kaunis kombinatsioon. 
Fooliumkatet on lihtne puhastada, see talub niiskust, 
 kriimustusi ja lööke ning samal ajal annab puitmuster su 
 vannitoale elava ja sooja ilme.
Uks
30×60 cm 504.576.43 12 €
40×60 cm 004.576.45 14 €
40×75 cm 804.576.46 10 €
30×180 cm 304.576.44 19 €

Sahtli esipaneel
40×30 cm 004.576.50 14 €
60×30 cm 604.576.52 17 €
80×30 cm 704.576.56 20 €

ENHET uks, hall, raamiga.
Hall põhivärv loob sooja ja hubase tunde. Ideaalne, kui soovid 
tagasihoidlikku värvi, mis sobib kõigega. Modernne või 
 klassikaline – valik on sinu.
Uks
30×60 cm 804.576.65 12 €
40×60 cm 404.576.67 14 €
30×180 cm 604.576.66 19 €

Sahtli esipaneel
40×30 cm 404.576.72 16 €
60×30 cm 004.576.74 20 €
80×30 cm 504.576.76 26 €

ENHET uks, betooni imitatsiooniga.
See on täiuslik valik, kui soovid oma vannitoale anda 
 modernse ning tööstusliku välimuse, mis loob sooja ja 
 meeldiva tunde. Muster meenutab betooni ning fooliumkate 
on vastupidav ja hõlpsalt puhastatav.
Uks
30×60 cm 504.576.95 12 €
40×60 cm 104.576.97 14 €
40×75 cm 904.576.98 10 €
30×180 cm 304.576.96 19 €

Sahtli esipaneel
40×30 cm 904.577.02 14 €
60×30 cm 504.577.04 17 €
80×30 cm 004.577.06 20 € 

ENHET uks, peegliga.
See uks sobib suurepäraselt kõigi valamu kohal olevate 
ENHET seinakappidega, muutes need peegelkapiks, mis 
 vastab kõigile hoiustamisvajadustele. Samuti võid olla kindel, 
et sa oled igal hommikul imeilus. 
Uks
30×75 cm 504.577.37 17 €
40×75 cm 904.577.35 19 €
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ENHET – kõik osad ja hinnad

Avatud raamid

ENHET riiulitega seinaraam, 15 cm sügav.

40×15×75 cm
Valge 704.489.35 33 €
Antratsiidi tooni 304.489.37 33 €
60×15×75 cm
Valge 004.489.67 40 €
Antratsiidi tooni 804.489.68 40 €
Punakas-oranž 304.740.21 40 €

ENHET riiulitega seinaraam, 30 cm sügav.   

40×30×75 cm
Valge 904.489.44 35 €
Antratsiidi tooni 604.489.45 35 €
60×30×75 cm
Valge 204.489.71 40 €
Antratsiidi tooni 004.489.72 40 €

ENHET riiulitega kõrge raam. 
30×30×180 cm
Valge 404.489.46 68 € 
Antratsiidi tooni 204.489.47 68 €
60×30×180 cm
Valge 804.489.54 80 €
Antratsiidi tooni 704.489.64 80 €

ENHET riiulitega alusraam. 

40×40×60 cm
Valge 604.489.50 45 €
Antratsiidi tooni 404.489.51 45 €
60×40×60 cm
Valge 804.489.73 56 €
Antratsiidi tooni 604.489.74 56 €

ENHET alusraam valamule. 

60×40×60 cm
Valge 404.644.70 54 €
Antratsiidi tooni 204.644.71 54 €
Punakas-oranž 204.740.26 54 €

ENHET jalad avatud raamidele, 23,5 cm, 2 tk pakis. Need 
jalad tõstavad avatud alusraame veidi kõrgemale, lisades 
olemasolevale disainile efektse detaili ja luues avatuma tunde. 
Sobivad kasutamiseks ENHET põrandariiulitega, mis on 40 
cm ja 60 cm sügavad ja 60 cm kõrged. 23,5 cm kõrgused 
jalad  annavad alusraamile hea kõrguse, et sul oleks mugav 
toimetada. Vali meelepärane värv, mis sobib sinu alus
raamiga ning millega saad oma vannitoa välimust täiendada. 
Kuna põrandad ei pruugi alati tasased olla, siis on jalad 
 reguleeritavad vahemikus 22–24,5 cm.
Valge 004.599.13 6 €
Antratsiidi tooni 804.599.14 6 €
Punakas-oranž 804.740.28 6 €

 

ENHET tarvikud avatud raamile

ENHET pöördriiul, 40×21 cm. Kas oled vannitoas kaduma 
 kippuvate asjade otsimisest tüdinud? Sa saad selle probleemi 
hõlpsalt lahendada, kinnitades ENHET pöördriiuli lihtsalt ja 
kergelt mis tahes ENHET sarja avatud raami külge. Vajalike 
 asjade leidmiseks ja kasutamiseks pööra lihtsalt riiulit. 
Ideaalne panipaik küünelakipudelite ja habemeajamis
komplekti jaoks.
Antratsiidi tooni 204.657.34 8,50 €
Punakas-oranž 404.740.25 8,50 €

ENHET konksud, 6×24 mm, 2 tk pakis. Nende konksudega 
saad hõlpsalt lisaruumi juurde. Kas see on võlukunst? Sugugi 
mitte, riputa need lihtsalt soontesse, mis on ENHET avatud 
raamide all. Ja mis kõige parem, sa ei pea naabrimehelt 
 puurimiseks puuri laenama. Samuti saad sa kasutada ENHET 
konksudele mõeldud reelingut, mida müüakse eraldi. Nende 
konksude abil saad muuta kasutamata ruumi praktiliseks 
hoiuruumiks. Suurepärane lahendus kõikide suurte ja väikeste 
rätikute hoidmiseks. Täienda SKATTÅN hoidikutega, millesse 
sobivad ideaalselt näiteks meigipintslid. 
Valge 004.657.54 1 €
Antratsiidi tooni 604.657.51 1 €

ENHET reeling konksude jaoks. Selle reelinguga saad 
võtta oma ENHET avatud raami alusest ruumist maksimumi. 
Konksude ja hoidikute riputamine ei saaks olla lihtsam ja sa 
ei pea selleks kasutama tööriistu ega puuri. Vali toon, mis 
sobib su vannitoa sisustusega või lisab ruumi aktsentvärvi. 
ENHET konksudega ja SKATTÅN hoidikuga saad luua lisaruumi 
kõigele, hamba harjadest kuni eheteni välja.
37 cm
Valge 104.657.39 3,50 €
Antratsiidi tooni 704.657.36 3,50 €
57 cm
Valge 504.657.42 5 € 
Antratsiidi tooni 704.657.41 5 €

SKATTÅN hoidik, 12×34 cm. Selle asemel et oma asju sahtlites 
hoida, saad kogu vajaliku, nagu meigipintslid ja hambaharjad, 
käepärasesse kohta paigutada. SKATTÅN hoidikut on lihtne 
ENHET avatud raamide külgedel või all olevate konksude 
külge riputada. See muudab ENHET avatud raami aluse ruumi 
praktiliseks hoiupaigaks, kus kõik on mugavalt käepärast. Kui 
väikesed esemed on hoidikutes, muutub vannitoas tasapinna 
korrashoidmine lihtsamaks.
Must 304.657.57 1 €
Valge 004.960.05 1 €

TAVELÅN äärtega kandik, 2 tk kmpl. Nendele 
 dekoratiivsetele kandikutele mahub palju asju, seda isegi 
väikeses ruumis. Kui sa need üksteise peale asetad, võtavad 
need isegi vähem ruumi. Sobib suurepäraselt ENHET avatud 
seinaraamidega (sügavusega 15 cm või 30 cm), aga muidugi 
võid neid kasutada ka mujal. Võibolla hoopis tasapinnal, 
riiulis, kapis või sahtlis? Dekoratiivne, praktiline ja lihtne ühest 
kohast teise tõsta, kui sul on vaja oma asju mujal kasutada. 
TAVELÅN kandikud on valmistatud bambusest. See on vastu
pidav ja kiiresti kasvav naturaalne materjal, mis talub niiskust 
ja veepritsmeid.

504.657.56 9,99 €

ENHET raamile riputatav peegel, 25×4,5×75 cm. Sa 
saad selle riputatava peegli hõlpsalt ENHET seinaraamile 
 (sügavusega 15 cm) kinnitada, et hetkega vaadet imetleda. 
Peeglit saab külgsuunas liigutada, et sa pääseksid selle taga 
olevatele asjadele hõlpsalt ligi. Otsusta, mida varjata ja mida 
näidata, kuna peeglit saab ühelt küljelt teisele liigutada.

404.490.74 21 €

NISSAFORS ratastega abilaud, 50.5×30×83 cm. 
Must 203.997.77 19,99 €
Punakasoranž 804.657.45 19,99 €
Valge 404.657.33 19,99 €

ENHET riputatav riiulisisu, 26×28×15 cm. See riiulisisu annab 
su avatud ENHET raamile täiesti uue välimuse. Selle abil saad 
oma hoiukoha erinevateks osadeks jagada ja teha hetkega 
rohkem ruumi rohkemate asjade jaoks. Lihtsalt riputa see 
riiulisisu avatud raami küljel olevatesse soontesse – kahe riiuli 
vahele või seinaraami alla. Selleks pole vaja tööriistu ega seina 
auke puurida. Ideaalne väikestele rätikutele ja pudelitele. 
Antratsiidi tooni 704.657.55 6 € 
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Uksenupud ja käepidemed ENHET sarjale – 
kõik osad ja hinnad

GUBBARP valgetel plastist uksenuppudel ja käepidemetel on 
lihtne ja modernne välimus, mida on kerge erinevate uste ja 
sahtli esipaneelidega sobitada.
GUBBARP uksenupp, 2 tk pakis.
21 mm
Valge 803.364.33 0,50 €
GUBBARP käepide, 2 tk pakis.
116 mm
Valge 003.364.32 0,50 €

BILLSBRO käepidemetel on puhtad jooned, mis loovad 
 minimalistliku ja modernse välimuse.
BILLSBRO käepide, 2 tk pakis.
40 mm
Valge 203.343.14 3 €
Roostevaba terase värvi 603.235.92 3 €
120 mm
Valge 503.343.03 5 €
Roostevaba terase värvi 703.236.00 5 €
320 mm 
Valge 603.343.12 8 €
Roostevaba terase värvi 503.235.97 8 €
520 mm
Valge 503.343.17 10 €
Roostevaba terase värvi 403.235.93 10 €
720 mm
Valge 103.343.19 13 €

Roostevaba terase värvi 703.235.96 13 €

BAGGANÄS uksenuppudel ja käepidemetel on puhtad jooned, 
mis loovad modernse välimuse. Saadaval roostevabas terases 
ja värvitoonides must, messing. Lihtsalt vali, milline välimus 
sobib sinu maitse ja koduga kõige paremini.
BAGGANÄS uksenupp, 2 tk pakis.
20 mm
Must 103.384.16 4 €
Messingu värvi 803.384.08 4 €
Roostevaba teras 103.384.21 4 €
BAGGANÄS uksenupp, 2 tk pakis.
21 mm
Must 903.384.17 4 €
Messingu värvi 003.384.12 4 €
Roostevaba teras 903.384.22 4 €
BAGGANÄS käepide, 2 tk pakis.
143 mm
Must 803.384.13 5 €
Messingu värvi 003.384.07 5 €
Roostevaba teras 703.384.18 5 €
335 mm
Must 603.384.14 9 €
Messingu värvi 203.384.11 9 €
Roostevaba teras 503.384.19 9 €

ENERYDA traditsioonilised uksenupud ja käepidemed on 
saadaval erinevates vormides ja värvides. Sa saad valida 
kroomitud, messingu ja musta variandi vahel.
ENERYDA uksenupp, 2 tk pakis. 
20 mm
Must 303.475.04 4 €
Messingu värvi 203.475.09 4 €
Kroomitud 503.475.03 4 €
27 mm 
Must 803.475.06 4 €
Messingu värvi 403.475.08 4 € 
Kroomitud 003.475.10 4 €
ENERYDA uksenupp, 2 tk pakis.
35 mm
Must 003.475.05 5 €
Messingu värvi 603.475.07 5 €
Kroomitud 803.475.11 5 €
ENERYDA käepide, 2 tk pakis.
89 mm
Must 503.475.17 5 €
Messingu värvi 903.475.15 5 €
Kroomitud 403.475.13 5 €
ENERYDA käepide, 2 tk pakis.
112 mm
Must 703.475.16 6 €
Messingu värvi 203.475.14 6 €
Kroomitud 603.475.12 6 €

HACKÅS uksenupud ja käepidemed on siledad ning mugavad 
ja annavad su kodule kaasaegse välimuse.
HACKÅS uksenupp, 2 tk pakis. 
15 mm
Valge 604.086.85 3 €
Antratsiidi tooni 803.397.90 3 €
HACKÅS käepide, 2 tk pakis.
100 mm
Valge 304.086.82 5 €
Antratsiidi tooni 303.424.79 5 €
300 mm
Valge 104.086.83 7 €
Antratsiidi tooni 503.424.78 7 € 

HISHULT pehme ümara kujuga uksenupud ja käepidemed on 
valmistatud valgest portselanist, mis lisab su koju romantilist 
maalähedust. Lihtne kinni võtta.
HISHULT uksenupp, portselan, 2 tk pakis.
23 mm
Valge 202.731.41 3 €
30 mm 
Valge 502.652.48 4 €

HISHULT käepide, portselan, 2 tk pakis.
140 mm 
Valge 902.652.46 7 €



20

Segistid ENHET sarjale

Valamud ENHET sarjale

TVÄLLEN 1 kausiga valamu, keraamiline.

64×43×5 cm 504.508.25 45 € 
84×43×5 cm 304.508.26 55 € 

BROGRUND segisti, sõelaga.

Kroomitud messing 603.430.81 59 €

ENSEN segisti, sõelaga.

Kroomitud messing 602.813.80 49 €
      

PILKÅN segisti, sõelaga.

Kroomitud messing 504.003.26 39 €

      

SALJEN segisti, sõelata.

ABCplast 403.854.92 17 €

 

Kõik meie segistid säästavad vett ja energiat, kuna need on 
varustatud mehhanismiga, mis vähendab vooluhulka, kuid 
säilitab surve.

Keraamilised valamud on hinnatud nende pehmete  vormide 
ja  vastupidava pinna poolest. Kuna me valmistame neid 
 kvaliteetselt ja parimatest materjalidest, pakume oma 
 valamutele  uhkusega 10aastast garantiid.

GLYPEN segisti, sõelaga.

Kroomitud messing 304.423.65 49 €    
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SILVERGLANS LED valgustus ENHETile

SILVERGLANS LED valgustid on loodud  ENHET seeriale – täiuslik nii tööpinna valgustu
sena kui ka köögis meeleolu loomiseks. TRÅDFRI trafo ja juhtmevaba hämardiga saate 
oma valgustuse lihtsalt sisse ja välja lülitada ning hämardada.

SILVERGLANS trafo, 30W, juhtmevabalt kontrollitav, kiidetud 
heaks vannitoas kasutamiseks.
Valge 104.747.72 24,99 €

SILVERGLANS LED valgusriba, kiidetud heaks vannitoas 
kasutamiseks.
Antratsiidi tooni 
40 cm 204.396.84 12,99 €
60 cm 804.396.76 19,99 €

Valge
40 cm 004.396.37 12,99 €
60 cm 304.396.45 19,99 €
80 cm 704.396.53 24,99 €

TRÅDFRI juhtmevaba hämardi. Kasuta juhtmevaba 
hämardit kuni 10 valgusallika hämardamiseks või sisse/välja 
lülitamiseks – kõik teevad korraga sama asja.

Valge 004.684.32 6,99 €

TRÅDFRI lüüs/juurdepääs. TRÅDFRI lüüsi/juurdepääsu 
ja IKEA Home Smart rakendusega saad iga valgusallikat 
eraldi juhtida, luua eri tüüpi valgusseadeid ja neid puldiga 
või rakenduse teel juhtida. Lülita tuled sisse/välja, hämarda 
ja muuda soe valgus külma vastu või vastupidi. Lüüsi/
juurdepääsu ja rakendust saad kasutada mitmete valgus
allikagruppide loomiseks ja nende juhtimiseks.
Valge 403.378.06 24,99 €
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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 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 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?

Hinnad alates 19,90 €
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Kas vajad abi?

Vannitoakataloog
Minikataloog, 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.

ENHET vannitoa paigaldusjuhend
Meie ENHET 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 22. 

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 
ENHET vannituba parimal moel kasutada, olenemata sellest, 
kas sul on uus või vana vannituba, mida sa tahad värskendada. 
Lisaks leiad kodulehelt kõikvõimalikud tooted, millega oma 
unistuste vannitoale kuju anda ja seda isikupärasemaks muuta.

Planeeri oma kodu IKEA abiga
Loo oma ENHET vannituba algusest lõpuni 3Dkeskkonnas, 
kus on kirjas iga mööblieseme või tarviku ja vannitoa 
terviklahenduse hind. Sa saad joonised ja toodete nimekirja 
kodus välja printida või need IKEA veebilehel salvestada. IKEA 
tellimis ja väljastuspunktis saad oma ideid arutada meie 
vannitoaspetsialistidega, 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 programmid 
on saadaval IKEA tellimis ja väljastuspunktis või veebiaadressil 
IKEA.ee.
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