
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. 

Kvaliteet, disain ja nutikad detailid
NORDLI sarja iseloomustavad kvaliteet ning puhtajooneline ja 
 modernne disain, seega on see sinu magamistuppa igati stiilne 
valik. Sellel magamistoamööbli sarjal on nutikad nüansid, nagu 
 vaikselt sulguvad sahtlid, hoiukohaga voodiraamid ja  peidetud 
juhtme korrastussüsteemiga öökapp. Sarjas on ka erinevad 
 kummutimoodulid, mida saad kombineerida, et need sobiksid 
 ideaalselt sinu ruumiga. Moodulkummutid tagavad eriti  paindliku 
 lahenduse sinu asjadele ning need sobivad hästi ka teistesse 
 tubadesse – nii elutuppa kui  esikusse, kuid miks mitte ka väikesele 
äripinnale.

Ostujuhend

Disain
Ola Wihlborg

Puhastamine ja 
 hooldamine
Pühi mööbel puhtaks 
 õrna toimelises pesuvahendis 
 niisutatud lapiga ja seejärel kuivata 
kuiva puhta lapiga.

ETTEVAATUST! 
Ümberkukkumisoht
Kinnitamata mööbel võib ümber 
kukkuda. Mõned NORDLI sarja 
mööbliesemed tuleb kaasasoleva 
 seinakinnitusega seina külge 
 kinnitada, et mööbel ümber ei 
kukuks.

NORDLI
magamistoamööbel
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Kui su seinamaterjali ei ole allolevas nimekirjas või sul tekib küsimusi, palun konsulteeri mõne kohaliku ehituskaupade  jaemüüjaga.

Kinnitusvahendite valimise juhend

Me kõik tahame, et meie kodud oleksid turvalised. Kuid 
kodudes võib siiski juhtuda õnnetusi, mis võivad lapsed ohtu 
seada. Üheskoos saame neid  õnnetusi ennetada ja muuta oma 
kodud  turvalisemaks.

• Kinnita mööbel seina külge! Kasuta tootega kaasas olevat 
 ümberminekukaitset ning õigeid tööriistu ja kinnitus
vahendeid, mis sobivad sinu kodu seintega. Vajaminevate 
 tarvikute ja kinnitite kohta loe lähemalt kaasasolevast 
juhendist.

• Ära kunagi aseta telerit või muid raskeid esemeid kummuti 
või mis tahes mööblieseme peale, mis ei ole mõeldud teleriga 
kasutamiseks.

• Paiguta rasked esemed kõige alumistesse sahtlitesse.
• Ära kunagi luba lastel riiulitel, ustel või sahtlitel ronida või 

nende küljes rippuda.

Seinamaterjal: kipsplaat või  krohviga kae
tud sein koos puidust tugiraamistikuga.

Kinnitusvahend: kruvi, mis on  kruvitud 
otse tugitalasse ehk püstlatti. Näiteks IKEA 
FIXA tüüblite ja kruvide  komplektis olev 5 
mm  puidukruvi.

Seinamaterjal: kipsplaat või krohviga kae
tud sein, mis on puidust tugi raamistikuta.

Kinnitusvahend: tüübliga kruvi. Näiteks 
IKEA FIXA tüüblite ja kruvide  komplektis 
olev 8 mm tüübel.

Seinamaterjal: müüritis, müürikivi, tellis.

Kinnitusvahend paksule tugevale 
seinale: tüübliga kruvi. Näiteks IKEA FIXA 
tüüblite ja kruvide  komplektis olev 8 mm 
tüübel.

Kinnitusvahend õhukesele kivist kerg
seinale või õõnesseinale: ankru tüüpi 
 kinnitusvahend.



33

NORDLI hoiukohaga voodiraam, valge. Voodiraamiga on 
kaasas liistudest voodipõhi. SKORVA keskmist tugitala ei 
ole vaja.

140×200 cm 403.498.47 299 €
160×200cm 003.498.49 329 €

NORDLI hoiukoha ja voodipeatsiga voodiraam. 
Voodiraamiga on kaasas liistudest voodipõhi. SKORVA 
keskmist tugitala ei ole vaja.

140×200 cm 092.414.20 418 €
160×200 cm 692.414.22 448 €

NORDLI voodipeats, seinale kinnitatav.

240×84 cm 103.729.76 119 €

Voodiraamid ja lisad

Täiendavad tooted
LANGESUND peegel, Ø 50 cm.

Tumehall 504.466.21 34,99 €

VIKANES uks.

Valge
50×195 cm 703.115.60 50 €
50×229 cm 503.115.61 55 €

NISSEDAL peegel.

Valge
65×65 cm 203.203.12 19,99 €
40×150 cm 303.203.16 29,99 €
65×150 cm 103.203.17 49,99 €

Must
65×65 cm 503.203.20 19,99 €
40×150 cm 303.203.21 29,99 €
65×150 cm 703.203.19 49,99 €

Hele peitsitud tamme imitatsioon
65×65 cm 603.908.74 19,99 €
40×150 cm 803.908.68 29,99 €
65×150 cm 203.908.71 49,99 €
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Meil on suur valik terviklikke kombinatsioone, mille seast saad 
omale meelepärase lahenduse valida. Mõned neist on ka selles 
ostujuhendis, kuid kui sa soovid näha rohkem  kombinatsioone, 
külasta meie tellimis ja väljastuspunkti või veebilehte IKEA.ee.

Loo omale ideaalne lahendus, mis on sinu vajaduste ja maitsega 
kooskõlas. Selleks pane kõrva taha need kaks lihtsat sammu. 

Alusta sellest, et sa valid lahenduse laiuse. Pealisplaati ja soklit 
müüakse koos ning need on saadaval 40 cm, 80 cm, 120 cm 
ja 160 cm laiusega. Seejärel vali moodulkummuti suurus ja 
värv. Erinevad suurused ja saadaolevad värvid leiad allolevast 
loendist.

HOIATUS! Ümberkukkumisoht!
Kinnitamata mööbel võib ümber kukkuda. See mööbel tuleb 
kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel 
ümber ei kukuks. Pea meeles, et NORDLI  moodulkummutite 
soovitatav maksimaalne virnastamise  kõrgus on 145 cm.

Moodulkummutid – kuidas endale sobiv lahendus luua

Kõik osad ja hinnad

* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.

Pealisplaadid ja soklid
NORDLI pealisplaat ja sokkel, 40×47 cm. 

Valge 503.834.83 19 €
Antratsiidi tooni 503.914.21 29 €

NORDLI pealisplaat ja sokkel, 80×47 cm.

Valge 303.834.84 29 €
Antratsiidi tooni 303.660.07 39 €

NORDLI pealisplaat ja sokkel, 120×47 cm. 

Valge 403.834.74 49 €
Antratsiidi tooni 803.659.96 49 €

NORDLI pealisplaat ja sokkel, 160×47 cm.

Valge 303.834.79 59 €

Antratsiidi tooni 203.660.03 59 €

Kummutimoodulid

NORDLI 2 sahtliga kummutimoodul, 40×47×45 cm. 

Valge 903.834.57 50 €
Antratsiidi tooni 003.659.24 50 €

NORDLI 2 sahtliga kummutimoodul, 80×47×45 cm. 

Valge 103.834.61 60 €
Antratsiidi tooni 603.658.55 60 €

NORDLI 3 sahtliga kummutimoodul*, 40×47×68 cm.

Valge 203.834.65 60 €

Antratsiidi tooni 103.659.28 60 €

NORDLI 3 sahtliga kummutimoodul*, 80×47×68 cm.

Valge 403.834.69 70 €

Antratsiidi tooni 403.659.41 70 €

NORDLI kummutimoodul*, 40×47×45 cm.

Valge 404.019.01 50 €
Antratsiidi tooni 304.150.36 50 €

Riidepuutorud
NORDLI lisatav riidepuutoru, 80×155 cm.

Valge 504.150.40 29 €
Antratsiidi tooni 204.182.19 29 €
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Kombinatsioonid

NORDLI 2 sahtliga kummut.
Mõõdud: 40×47×54 cm
Valge 092.398.27
Antratsiidi tooni 292.398.31
See kombinatsioon alates 69 €

NORDLI 4 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 40×47×99 cm
Valge 792.398.43
Antratsiidi tooni 892.398.47
See kombinatsioon alates 119 €

NORDLI 3 sahtliga kummut.* 
Mõõdud: 40×47×76 cm
Valge 392.398.35
Antratsiidi tooni 592.398.39
See kombinatsioon alates 79 €

NORDLI 6 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×145 cm
Valge 892.394.99
Antratsiidi tooni 792.116.98
See kombinatsioon alates 169 €

NORDLI 7 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×122 cm
Valge 992.395.02
Antratsiidi tooni 592.116.99
See kombinatsioon alates 199 €

NORDLI 2 sahtliga kummut.
Mõõdud: 80×47×54 cm
Valge 992.394.94
Antratsiidi tooni 892.116.93
See kombinatsioon alates 89 €

NORDLI 3 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×76 cm
Valge 692.394.95
Antratsiidi tooni 692.116.94
See kombinatsioon alates 99 €

NORDLI 6 sahtliga kummut.
Mõõdud: 120×47×54 cm
Valge 292.394.97
Antratsiidi tooni 192.116.96
See kombinatsioon: 199 €

* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.



66

Kombinatsioonid

NORDLI 6 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 120×47×76 cm
Valge 092.394.98
Antratsiidi tooni 992.116.97
See kombinatsioon: 179 €

NORDLI 8 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 120×47×99 cm
Valge 792.395.03 
Antratsiidi tooni 192.117.00
See kombinatsioon: 269 €

NORDLI 12 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 120×47×145 cm
Valge 992.394.89
Antratsiidi tooni 892.116.88
See kombinatsioon: 379 €

NORDLI 8 sahtliga kummut.
Mõõdud: 160×47×54 cm
Valge 592.395.04
Antratsiidi tooni 992.117.01
See kombinatsioon: 259 €

NORDLI 12 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 160×47×99 cm
Valge 592.394.91
Antratsiidi tooni 492.116.90
See kombinatsioon: 379 €

NORDLI 4 sahtliga kummut.
Mõõdud: 160×47×54 cm
Valge 492.394.96
Antratsiidi tooni 392.116.95
See kombinatsioon: 179 €

* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.
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* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.

Kombinatsioonid

NORDLI 8 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 120×47×99 cm
Valge/Antratsiidi tooni 792.117.59
See kombinatsioon: 269 €

NORDLI 9 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 160×47×76 cm
Valge 892.395.07
Antratsiidi tooni 392.117.04
See kombinatsioon: 249 €

NORDLI 7 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×122 cm
Valge/Antratsiidi tooni 992.117.58
See kombinatsioon: 199 €

NORDLI 6 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×99 cm
Valge/Antratsiidi tooni 592.117.60
See kombinatsioon: 189 €

NORDLI 12 sahtliga kummut.* 
Mõõdud: 160×47×145 cm
Valge 792.394.90
Antratsiidi tooni 692.116.89
See kombinatsioon: 339 €

NORDLI 8 sahtliga kummut.* 
Mõõdud: 160×47×99 cm
Valge 292.395.05
Antratsiidi tooni 792.117.02
See kombinatsioon: 299 €



Kombinatsioonid

NORDLI 5 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 120×47×76 cm
Valge 492.480.33
Antratsiidi tooni 592.480.37
See kombinatsioon alates 168 €

NORDLI 9 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 160×47×99 cm
Valge 192.480.15
Antratsiidi tooni 092.480.49
See kombinatsioon alates 287 €

NORDLI 10 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 160×47×99 cm
Valge 292.480.10
Antratsiidi tooni 792.480.41
See kombinatsioon alates 318 €

NORDLI 7 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80×47×99 cm
Valge 092.480.06
Antratsiidi tooni 892.480.45
See kombinatsioon alates 198 €

NORDLI 6 sahtliga kummut.
Mõõdud: 160×47×54 cm
Valge/Antratsiidi tooni 192.117.57
See kombinatsioon: 219 €

* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.
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NORDLI 8 sahtliga kummut.*
Mõõdud: 80x47x99 cm
Valge 693.368.87
Antratsiidi tooni 793.840.81 
See kombinatsioon alates 199 €



Kombinatsioonid

* See mööbliese tuleb kaasasoleva ohutuskinnitiga seina külge  kinnitada, et  mööbel ümber ei kukuks.
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NORDLI 3 sahtliga ja riidepuutoruga kummut.*
Mõõdud: 80×47×191 cm
Valge 592.952.17
Antratsiidi tooni 792.952.21
See kombinatsioon alates 128 €

NORDLI 8 sahtliga ja riidepuutoruga kummut.*
Mõõdud: 160×47×214 cm
Valge 692.953.49
Antratsiidi tooni 992.953.76
See kombinatsioon alates 347 €

NORDLI 4 sahtliga ja riidepuutoruga kummut.*
Mõõdud: 80×47×191 cm
Valge 893.368.72
Antratsiidi tooni 593.840.77
See kombinatsioon alates 168 €
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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 1aastast 
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 koju
veoga.

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!


