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

Igaüks väärib värskendavat dušši
IKEA dušid on omavahel üdini kooskõlas ning meil on olemas kõik, 
mida sa vajad duši all lõõgastumiseks:  termostaatsegistid, mil-
lel on põletusvastane kaitse, erinevate pihustus funktsioonidega 
  lae- ja käsidušid ning vannitoatarvikud, ja kõik kuuluvad  samasse 
 sarja. Kõikidel IKEA duššidel on vett ja  energiat  säästvad dušipead ja 
käsidušid. Kokkuhoid on saavutatud veevoolu  regulaatori abil, mis 
vähendab vee hulka. Sa säästad kuni 30% vett ja energiat, võrreldes 
dušiga, millel ei ole veevoolu  regulaatorit. Igaüks väärib iga päev vär-
skendavat dušši. Ja miks võiks olla värskendavam, kui teadmine, et sa 
saad samal ajal vett kokku hoida (ja ka raha, mis vee- ja elektriarvete 
maksmiseks kulub)? Lihtsalt vali dušš, mida sa oma vannituppa vajad.

OSTUJUHEND

DISAIN
H. Preutz/N. Karlsson

HOOLDUSJUHISED 
Puhasta pehme lapiga, mida on 
niisutatud vee ja õrna puhastus-
vahendi või  seebiga. Ära kunagi 
kasuta  küüri mis pulbrit, terass-
vammi või  puhastusvahendeid, 
mis  sisaldavad kaltsiumit 
 lahustavaid aineid, alkoholi või 
abrasiivaineid. Loputa veega 
ja kuivata/poleeri kuiva puhta 
 lapiga. Kaltsiumisoolade 
 ladestuse  eemaldamiseks  kasuta 
tavalist veega  lahustatud valget 
äädikat ja loputa puhta veega. 

HEA TEADA
Seina ühendusdetailid on 
tootega kaasas. Kui sa ei ole 
kindel, kuidas toodet paigaldada, 
võta ühendust spetsialistiga. 
Paigaldamine peab olema 
kooskõlas kehtivate kohalike 
ehitus- ja sanitaartehnikaalaste 
eeskirjadega. 

OHUTUS
Termostaatsegisti on 
eelnevalt seadistatud ohutule 
lõpptemperatuurile 38°C. Kuna 
iga süsteemi töötingimused on 
erinevad, võib olla vajalik segisti 
kalibreerimine vastavalt hooldus- 
ja paigaldusjuhistele.

Loe rohkem garantiibrošüürist.

Dušid
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Massaaži  funktsiooniga pihustub dušipeast vesi nii tugevalt 
kui õrnalt, et sul oleks pestes  virgutav kogemus, mis leev-
endaks ühtlasi su lihas pingeid. Uduvihma funktsiooniga on 
veepiisad eriti väikesed ning need on naha vastas õrnad 
ja pehmed.Seega saad duši all pärast pikka päeva tõeliselt 
lõõgastuda. Kui sa valid omale 3 funktsiooniga käsiduši, saad 
valida täis võimsusega pihustusfunktsiooni või tugeva veejoa 
 funktsiooni vahel, kuid sa saad kombineerida ka mõlemad 
funktsioonid, et sa millestki ilma ei jääks. 5 funktsiooniga 
käsiduši puhul saad valida täisvõimsusega, uduvihma või 
täisvõimsusega pihustusfunktsiooni või vali omale hoopis 
meelepärane kombinatsioon täisvõimsusega/uduvihma või 
täisvõimsusega/massaaži funktsioonist, et sul oleks veel 
rohkem võimalusi oma dušši nautimiseks.  

4. Kui plaanid aga tervet dušiala  uuendada, siis sa saad 
valida omale meelepärase lahenduse IKEA  termostaadiga 
dušikomplektide  hulgast, millel on kõik funktsioonid, mida 
sa vajad, et end stressist ja pingest puhtaks pesta. Täienda 
oma uut dušši sama sarja segistite ja rätikureelingutega 
või nagidega, et kogu su vannituba oleks stiilselt kooskõlas. 
BROGRUND ja VOXNAN sarjades on dušid, dušikomplektid, 
segistid ja vannitoatarvikud, mis annavad su vannitoale isi-
kupärase ja tervikliku välimuse.

5. Kui soovite lisada dušiukse ja / või dušiseina, saab seda teha 
mitmel erineval viisil. Pange kokku dušiuks ja dušisein ning 
olete loonud täieliku dušikabiini. Või lisage dušikardina kasu-
tamise asemel lihtsalt dušisein. Teie valite!

6. Saate oma uut dušši täiendada sama tootesarja segistite ja 
rätikutarvikutega, et oma vannituba täielikult komplekteerida. 
BROGRUND ja VOXNAN seeriad sisaldavad täielikku valikut 
dušše, segisteid ja vannitoa aksessuaare, mis loovad teie 
unikaalsusele vastava vannitoa.

1. Sellel leheküljel on paar praktilist nõuannet, mis aitavad 
sul valida omale õige lahenduse, et sul oleks  suurepärane 
dušikogemus. Enne ostmist mõtle, mida sa  vannituppa va-
jad, lähtudes oma vannitoast ja isiklikest  eelistustest. Kas sa 
soovid olemasolevat dušikomplekti  värskendada? Sel juhul 
vali omale  reguleeritav dušitoru koos käsidušikomplektiga 
või ümberlülitiga duši-/käsiduši komplekt. Kõik IKEA 
dušikomplektid sobivad ka teiste tootjate dušisegistitega. 
IKEA valikus on kolm  erinevat dušisarja – VALLAMOSSE, 
BROGRUND ja VOXNAN. Lihtsalt vali, milline sobib sinu stiili ja 
vannitoaga kõige paremini.  

2. Kui sa plaanid oma dušisegistit vahetada, saad valida termo-
staadiga dušisegisti ja vanni-/dušisegisti vahel, olenevalt sell-
est, milline dušilahendus sul  vannitoas on. Vanni-/dušisegistid 
sobivad suurepäraselt nii vanni kui ka seinale. VALLAMOSSE, 
BROGRUND ja VOXNAN dušisarjades on lai valik termostaat-
segisteid, mis sobivad ideaalselt sinu vajadustega. Kõikidel 
meie dušisegistitel on  integreeritavad riiulid, 38°C juures pea-
tuv turvanupp ja mis kõige olulisem, segistitel on põletusvas-
tane kaitse ning tänu „jaheda puudutuse“ funktsioonile võivad 
isegi pere pisemad meie segisteid katsuda. 

3. Juhul kui sa soovid oma olemasolevat dušši natuke 
 uuendada või värskendada, võid valida omale uue   käsiduši või 
dušivooliku. IKEA tootevalikus on palju  erine vaid käsidušše, 
millel on erinevad  pihustus  funk tsioonid. Sa saad valida 1, 3 ja 
5 pihustus funktsiooniga dušipeade vahel. Käsiduši täisvõim-
susega pihustus funktsioon tagab laia ja ühtlase veejoa, mis 
mõjub rahustavalt. Tugeva dušifunktsiooniga pihustub vesi tu-
gevamalt, seega  sobib see hästi paksude juuste  loputamiseks.                                                                                                                                   
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KOMBINATSIOONID
Suurus: Laius×Sügavus×Kõrgus. 
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OPPEJEN/FOTINGEN ukse ja alusega avatud dušš. 
Mõõtmed: 120×90×205 cm. Klaas/purustatud marmor.
See kombinatsioon 507 € (593.262.52)

OPPEJEN 2 uksega suletud dušš. 
Mõõtmed: 84x84x202 cm. Klaas.
See kombinatsioon 358 € (194.357.57)

OPPEJEN/FOTINGEN restiga nurgadušš. 
Mõõtmed: 90×90×205 cm. Klaas/purustatud marmor.
See kombinatsioon 477 € (193.262.49)

OPPEJEN/OPPEJEN nurgadušš.
Mõõtmed: 84×84×202 cm. Klaas. 
See kombinatsioon 328 € (793.262.51)



KÕIK OSAD JA HINNAD
Kõigil termostaadiga dušisegistitel on 10-aastane garantii ja kõigil reguleeritavatel dušitorudel, lae- ja käsiduššidel, voolikutel ning duširiiulitel on 3-aastane garantii. 
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VOXNAN termostaatsegistiga dušikomplekt.
Laeduši läbimõõt 200 mm, käsiduši läbimõõt 90 mm, 
kinnituse tsentri kaugus 150 mm, vooliku pikkus 150 cm.
Kroomitud 403.426.00 249 €

VOXNAN ümberlülitiga lae-/käsiduši komplekt. Laeduši 
läbimõõt 200 mm, käsiduši läbimõõt 90 mm, vooliku pikkus 
150 cm. 
Kroomitud 503.425.91 129 €

VOXNAN reguleeritav toru käsidušiga. Käsiduši läbimõõt 
90 mm, dušitoru pikkus 65 cm, vooliku pikkus 150 cm. 

Kroomitud 703.426.13 49,99 €

VOXNAN duširiiul, 25×13×4 cm. Sobib dušitorudele, mille 
läbimõõt on 19-25 mm ning mis on paigaldatud vähemalt 58 
mm kaugusele seinast.
Kroomitud 703.285.89 12,99 €

VALLAMOSSE reguleeritav toru käsidušiga. Käsiduši 
läbimõõt 80 mm, dušitoru pikkus 62 cm, vooliku pikkus 
150 cm.

Kroomitud                                               103.496.60    24,99 €

VALLAMOSSE termostaadiga dušisegisti. Kinnituse tsentri 
kaugus 150 mm.
Kroomitud 103.496.55 60 €

VALLAMOSSE käsidušš. Käsiduši läbimõõt 80 mm.

Kroomitud                                                203.496.50    5,99 €

 

BROGRUND termostaatsegistiga dušikomplekt.
Laeduši läbimõõt 200 mm, käsiduši läbimõõt 90 mm, 
kinnituse tsentri kaugus 150 mm, vooliku pikkus 150 cm. 

Kroomitud 203.425.35 229 €

BROGRUND ümberlülitiga lae- ja käsidušikomplekt. 
Laeduši läbimõõt 200 mm, käsiduši läbimõõt 90 mm, voo-
liku pikkus 150 cm.
Kroomitud 903.425.46 129 €

BROGRUND reguleeritav toru käsidusiga. Käsiduši 
läbimõõt 90 mm, dušitoru pikkus 65 cm, vooliku pikkus 
150 cm. 

Kroomitud 103.425.45 49,99 €

BROGRUND termostaadiga vanni/dušisegisti. Kinnituse 
tsentri kaugus 150 mm.
Kroomitud 803.425.42 120 €

BROGRUND termostaadiga dušisegisti. 
Kinnituse tsentri kaugus 150 mm.
Kroomitud 403.425.39 120 €

BROGRUND 3 funktsiooniga käsidušš. Käsiduši läbimõõt 
90 mm.
Kroomitud 403.425.44 14,99 €

BROGRUND 5 funktsiooniga käsidušš. Käsiduši läbimõõt 
100 mm. 
Kroomitud 603.425.43 19,99 €

BROGRUND duširiiul, 25 cm×11×4 cm. Sobib 19–25 mm 
läbimõõduga dušitorudele, mis on paigaldatud seinast 
vähemalt 56 mm kaugusele.
Kroomitud 903.285.26 12,99 €



KÕIK OSAD JA HINNAD
Kõigil termostaadiga dušisegistitel on 10-aastane garantii ja kõigil reguleeritavatel dušitorudel, lae- ja käsiduššidel, voolikutel ning duširiiulitel on 3-aastane garantii. 
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LILLREVET käsidušš. Käsiduši läbimõõt 80 mm.

Valge 303.426.29 2,49 €

LILLREVET dušivoolik, pikkus 150 cm.

Valge 703.905.62 3,99 €

KOLSJÖN dušivoolik, pikkus 150 cm.

Kroomitud 603.425.95 12,99 €

OPPEJEN dušiuks. Laius 84 cm, kõrgus 202 cm. 

Klaas 304.313.62 179 €

OPPEJEN dušisein. Laius 84 cm, kõrgus 199 cm.   

Klaas 504.101.65 149 €

FOTINGEN dušialus. Purustatud marmor.

90×90 cm 004.102.00 149 €
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SEGISTID JA TARVIKUD

BROGRUND kõrge segisti koos sõelaga, kõrgus 28 cm.

Kroomitud 103.430.93 79 €

BROGRUND segisti koos sõelaga, kõrgus 17 cm.

Kroomitud 603.430.81 59 €

VOXNAN kõrge segisti koos sõelaga, kõrgus 30 cm. 

Kroomitud 603.430.57 89 €

VOXNAN segisti koos sõelaga, kõrgus 18 cm.

Kroomitud                                               303.430.87      59 €

BROGRUND rätikureeling, roostevaba teras.

67×13 cm 303.285.34 9,99 €

BROGRUND rätikureelinguga seinariiul, roostevaba teras.

47×27 cm 903.340.04 9,99 €
67×27 cm 703.339.82 14,99 €

BROGRUND nagi uksele, 29×14 cm.

Roostevaba teras 203.285.44 5,99 €

BROGRUND nurgariiul seinale, 19×19×58 cm.

Roostevaba teras 304.089.79 14,99 €

BROGRUND nagi, 4x29×7 cm.

Roostevaba teras 703.285.32 6,99 €

BROGRUND nagi, 3x4x7 cm, 2 tk.

Roostevaba teras 603.285.42 3,49 €

VOXNAN nagi uksele, 35.8×11.5 cm.

Kroomiefekt 803.285.79 8,99 €

SKOGHALL kleebitav nagi, 3 tk. Ärge kinnitage konksu 
vannitoa tapeedi või teiste plastipindade külge, kuna liim 
võib materjali kahjustada. Kui eemaldate kleeplindi, võib see 
jätta plekke tootele. Max kandevõime 1.5 kg. 
Kroomitud 302.070.75 5,99 €
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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 su IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

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

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind  aidata kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete  kojuveoga. Muidugi, 
mida rohkem sa ise teed, seda  väiksem on ka hind. Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa tunda mõnu  sellest, et 
keegi teine töö ära teeb!

Teenused


