
OSTUJUHEND

DISAIN
Carina Bengs.

HOOLDUS JA 
PUHASTAMINE
Puhasta õrnatoimelises seebila-
huses niisutatud lapiga. Kuivata 
puhta kuiva lapiga.

HOIATUS!
Ümberkukkumisoht
Ankurdamata mööbel võib ümber 
kukkuda. Osa siinsetest möö-
bliesemetest tuleb kaasasoleva 
kinnitusega seina külge kinnitada, 
et hoida ära mööbli ümberkuk-
kumine.

Magamistoamööbli sari
HEMNES

Traditsioonid ja funktsioon käsikäes
Kas soovid, et su magamistoas oleks pisut hubast maakodu hõngu? 
Heida pilk HEMNES sarjale, kust leiad kõik, mis selleks vaja. 
Traditsiooniliste detailidega ja pisut robustse välimusega mööbel - aga 
seejuures kõigi moodsale magamistoale omaste praktiliste funktsioon-
idega. Kogu mööbel on soliidselt valge, mustjaspruun või valge peitsiga 
- ja mõned osad ka erksamates toonides. Võimalusi, mille vahel valida 
ja mida omavahel kokku sobitada, on palju, et saaksid toa just enda 
maitse järgi sisustada. 

Siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust 
IKEA klienditoega või vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja 
internetist. Kõik mööbliesemed vajavad kokkupanemist. 



Juhised seinale kinnitamiseks
Kui sinu seinamaterjali pole allpool välja toodud või kui sul tekib küsimusi, võta ühendust mõne kohaliku ehituskaupade 
jaemüüjaga. 

Seinamaterjal: Kipsplaat või kips/krohvisegu 
puitkarkassil.

Kinnitus: Kruvi lastakse otse puitkarkassi 
sisse. Sobib nt 5 mm puidukruvi IKEA FIXA 
kruvide ja tüüblite komplektist.

Seinamaterjal: Kipsplaat või kips/krohvisegu 
ilma puitkarkassita.

Kinnitus: Tüübel ja kruvi. Sobib nt 8 mm tüü-
bel IKEA FIXA kruvide ja tüüblite komplektist.

Me kõik soovime, et kodu oleks turvaline paik. Aga ka kodus 
võib juhtuda õnnetusi, mis seavad lapsed ohtu. Üheskoos 
saame need õnnetused ära hoida ja muuta kodu turvalise-
maks. 

• Kinnita mööbel! Kasuta tootega kaasasolevat kinnitust ja 
seinatüübile sobivaid kinnitustarvikuid. Käesolev juhend 
aitab sul sobivaid tarvikuid välja valida.

• Ära aseta kunagi kummutile või teistele selleks mitte ette 
nähtud mööbliesemetele telerit või teisi raskeid esemeid. 

• Raskeid esemeid hoia kõige alumistes sahtlites.
• Ära mitte kunagi luba lastel sahtlite, uste või riiulite küljes 

ronida või rippuda. 

Seinamaterjal: Kivipind.

Kinnitus paksule seinale: Tüübel ja kruvi. 
Sobib nt 8 mm IKEA FIXA kruvide ja tüüblite 
komplektist.

Kinnitus õõnsale seinale: õõnespaneeli 
tüübel.
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* See mööbliese tuleb kaasasoleva kinnitusega seina külge kinnitada, et hoida ära 
mööbli ümberkukkumine.
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KÕIK OSAD JA HINNAD

HEMNES voodiraam.
Mustjaspruun, Luröy voodipõhjaga.

160x200 cm 890.022.70 209 €

Valge, Luröy voodipõhjaga
90x200 cm 490.095.51 159 €
140x200 cm 290.022.68 199 €
160x200 cm 490.022.72 209 €

                                                                    

HEMNES päevavoodi, 80 cm, (211×87×86 cm).

Valge 903.493.26 249 €
Hall 603.722.76 249 €

HEMNES öökapp, 46×35×70 cm.

Mustjaspruun, mänd 901.212.34 44,99 €
Valge peits, mänd 202.004.56 44,99 €

HEMNES 2 sahtliga kummut, 54×38×66 cm.
Mustjaspruun, mänd 502.426.19 69,99 €
Valge peits, mänd 802.426.27 69,99 €

HEMNES 3 sahtliga kummut, 108×50×95 cm.*
Mustjaspruun, mänd 804.247.50 129 €
Valge peits, mänd 804.247.45 129 €

HEMNES 6 sahtliga kummut, 108×50×130 cm.*

Mustjaspruun, mänd 602.392.68 179 €
Valge peits, mänd 602.392.73 179 €

HEMNES 8 sahtliga kummut, 160×50×95 cm.*
Mustjaspruun, mänd 402.392.74 249 €
Valge peits, mänd 102.392.80 249 €

HEMNES peegliga tualettlaud, 100×50×159 cm.*

Valge 303.744.13 149 €
 

HEMNES 2 lükanduksega riidekapp, 120×59×197 cm.*

Valge peits, mänd 502.512.70 249 €

HEMNES avatud riidekapp, 120×197×50 cm.*
Valge peits, mänd 103.793.03 169 €

HEMNES avatud riidekapp, 99×130×37 cm.*
Valge peits, mänd 803.796.20 149 €

HEMNES jalatsikapp, 107×22×101 cm.

Valge 601.561.21 89,99 €
Mustjaspruun, mänd 801.561.20 89,99 €

HEMNES 2-osaline jalatsikapp, 89×30×127 cm.

Valge 201.695.59 99 €
Mustjaspruun, mänd 402.169.08 99 €

HEMNES nagi, 185x Ø50 cm. 

Must 002.468.70 49,99 €

HEMNES voodikast, 66x60 cm ja 
139x66 cm. 
Mustjaspruun                                                                                       503.469.28 75 €
Valge peits 303.469.29 75 €

HEMNES mütsiriiul, 85 cm
Valge 602.437.98 44,99 €
Mustjaspruun 102.458.70 44,99 €

HEMNES jalatsiriiuliga pink, 
Valge 002.438.00 59,99 €
Mustjaspruun 702.458.72 59,99 €
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LISATOOTED

SKUBB karpide komplekt, 6tk.

Valge 004.285.49 4,99 €
Tumehall 403.999.98 4,99 €

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 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 
mõnu  sellest, et keegi teine töö ära teeb!


