Ostujuhend

Voodid

Suurepärane päev algab alati hea unega
Hea hommikune enesetunne algab õige voodiga. Sellest ostujuhendist leiad kõik
meie voodid, sealhulgas hoiukohtadega ja hoiukohtadeta voodiraamid, päevavoodid,
välivoodid, ühe voodiga narivoodid, traditsioonilised narivoodid ja kontinentaalvoodid.
Samuti näitame sulle muid voodiosasid, näiteks voodipeatseid ja voodikaste.
Ja muidugi – mis oleks üks korralik voodi ilma madratsi ja voodipesuta. Meie mugavuse
juhend aitab sul endale (või oma partnerile) ideaalse madratsi valida ja meie tekstiilide
tootevalikus on palju erinevaid tekke, patju ja voodipesukomplekte. Mugavuse juhendi
ja voodiplaneerija leiad IKEA veebilehelt IKEA.ee/et/planeerimisprogrammid.

Skaneeri see QR-kood, et avada IKEA voodiplaneerija.
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.
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Voodiraamid
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Voodiraami ja madratsiga voodi
koosneb nendest osadest:
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1. Vali voodiraam ja selle suurus.

3

2. SKORVA keskmist tugitala on vaja kasutada enamiku
kaheinimesevooditega. Tugitala on nii polsterdatud kui
tavalise voodiraami hinna sees.
3. Enamiku voodiraamidega peab kasutama ka l iistudest
voodipõhja, mille kohta saad lugeda lähemalt lk 6.
Polsterdatud voodiraamide puhul on liistudest voodipõhi
hinna sees.
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4. Vali madrats või kasuta juba olemasolevat madratsit. Mõnda
madratsit saad proovida ka meie väljastuspunktis.
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5. Lisa meelepärane kattemadrats, et sul oleks veel pehmem
magamispind.

HAUGA polsterdatud voodiraam.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi ja keskmine tugitala.

ASKVOLL voodiraam, valge. Tootega on kaasas SKORVA
keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.
140×200 cm

090.304.70

109 €

160×200 cm

690.304.72

129 €

Vissle hall, polüester, kinnitatud kate
140×200 cm

904.463.51

179 €

160×200 cm

304.463.54

189 €

BJÖRKSNÄS voodiraam. Tootega on kaasas SKORVA
keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.

180×200 cm

604.463.57

199 €

Kask

90×200 cm

004.500.69

119 €

140×200 cm

704.463.28

179 €

160×200 cm

504.463.29

189 €

180×200 cm

404.836.47

199 €

140×200 cm

392.475.62

359 €

160×200 cm

492.475.66

379 €

Lofallet beež, polüester, kinnitatud kate

BLÅKULLEN polsterdatud voodiraam nurgapeatsiga.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi. Selle voodi jaoks ei
ole vaja keskmist tugitala.

HEMNES voodiraam, peitsitud mänd. Tootega on kaasas
LURÖY liistudest voodipõhi. Kaheinimesevoodi raamiga on
kaasas SKORVA keskmine tugitala.

Knisa keskmine sinine
90×200 cm

105.057.16

129 €

Valge peits

BRIMNES voodiraam. Tootega on kaasas SKORVA keskmine
tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.
Valge

90×200 cm

490.095.51

159 €

140×200 cm

290.022.68

199 €

160×200 cm

490.022.72

209 €

890.022.70

209 €

140×200 cm

299.029.33

159 €

Mustjaspruun

160×200 cm

099.029.34

179 €

160×200 cm

GLADSTAD polstriga voodiraam. Lisatud keskmine tugitala
ja liistudest voodipõhi.

IDANÄS voodiraam. Tootega on kaasas keskmine tugitala ja
LURÖY liistudest voodipõhi.

Kabusa helehall

Valge

120×200 cm

004.904.47

149 €

140×200 cm

293.921.92

259 €

140×200 cm

604.904.49

179 €

160×200 cm

593.922.04

269 €

160×200 cm

804.904.53

199 €

Tumepruun peits

180×200 cm

104.904.56

229 €

140×200 cm

893.921.94

259 €

160×200 cm

193.922.01

269 €

LEIRVIK voodiraam, valge metall. Tootega on kaasas
SKORVA keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.

GURSKEN voodiraam, helebeež. Tootega on kaasas
keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.
140×200 cm

194.086.69

79,99 €
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140×200 cm

792.772.79

139 €

160×200 cm

792.772.84

149 €

Voodiraamid
MALM voodiraam. Tootega on kaasas LURÖY liistudest
voodipõhi. Kaheinimesevoodi raamiga on kaasas SKORVA
keskmine tugitala.

TUFJORD polsterdatud voodiraam.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi ja keskmine tugitala.

Valge
90×200 cm

190.095.62

109 €

120×200 cm

990.095.58

120 €

140×200 cm

690.024.31

129 €

160×200 cm

290.024.33

139 €

180×200 cm

790.024.35

149 €

90×200 cm

390.095.61

109 €

140×200 cm

890.024.30

139 €

160×200 cm

490.024.32

149 €

180×200 cm

090.024.34

159 €

90×200 cm

191.322.89

109 €

120×200 cm

591.322.87

120 €

140×200 cm

990.273.88

139 €

160×200 cm

590.273.90

149 €

180×200 cm

990.273.93

159 €

90×200 cm

591.312.64

109 €

160×200 cm

191.312.61

149 €

Djuparp tumeroheline, samet, kinnitatud kate
160×200 cm

Pruun peitsitud saarespoon

NEIDEN voodiraam, mänd. Tootega on kaasas k
 eskmine
tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.
592.486.12

39 €

392.486.08

59 €

NESTTUN voodiraam, valge metall. Tootega on kaasas
SKORVA keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.
140×200 cm

191.580.19

119 €

160×200 cm

791.580.21

129 €

SAGSTUA voodiraam, metall. Tootega on kaasas LURÖY
liistudest voodipõhi. Kaheinimesevoodi raamiga on kaasas
SKORVA keskmine tugitala.
Must
140×200 cm

492.689.07

139 €

160×200 cm

092.688.34

149 €

SLATTUM polsterdatud voodiraam. Tootega on kaasas
liistudest voodipõhi ja keskmine tugitala.
Knisa hall, polüester, kinnitatud kate
140×200 cm

304.463.73

99 €

160×200 cm

604.463.76

119 €

SONGESAND voodiraam. Tootega on kaasas LURÖY
liistudest voodipõhi. Kaheinimesevoodi raamiga on kaasas
SKORVA keskmine tugitala.
Valge
140×200 cm

492.412.82

139 €

160×200 cm

192.412.93

149 €

140×200 cm

092.410.57

139 €

160×200 cm

292.410.61

149 €

Pruun

TARVA voodiraam, mänd. Tootega on kaasas LURÖY
liistudest voodipõhi. Kaheinimesevoodi raamiga on kaasas
SKORVA keskmine tugitala.
90×200 cm

890.095.68

69 €

140×200 cm

890.024.25

99 €

160×200 cm

690.024.26

109 €

140×200 cm

004.464.02

429 €

160×200 cm

704.464.08

449 €

Gunnared heleroheline, polüester, kinnitatud kate

Hele peitsitud tammespoon

140×200 cm

449 €

VADHEIM polsterdatud voodiraam.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi ja keskmine tugitala.

Mustjaspruun spoon

90×200 cm

104.464.11

Gunnared sinine, polüester, kinnitatud kate
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140×200 cm

404.656.53

299 €

160×200 cm

104.656.59

329 €

Panipaigaga voodid
BRIMNES voodikastidega voodiraam, 4 sahtlit. Tootega
on kaasas SKORVA keskmine tugitala ja LURÖY liistudest
voodipõhi.

MALM 4 voodikastiga voodiraam. Tootega on kaasas
SKORVA keskmine tugitala ja LURÖY liistudest voodipõhi.

Valge

Valge
140×200 cm

390.024.37

299.029.33

159 €

219 €

140×200 cm

160×200 cm

790.024.40

099.029.34

179 €

22 9 €

160×200 cm

180×200 cm

390.024.42

239 €

140×200 cm

590.024.36

239 €

160×200 cm

190.024.38

249 €

180×200 cm

590.024.41

259 €

Mustjaspruun spoon
BRIMNES voodipeatsi ja voodikastidega voodiraam,
4 sahtlit. Tootega on kaasas SKORVA keskmine tugitala ja
LURÖY liistudest voodipõhi.
Valge

Hele peitsitud tammespoon

140×200 cm

591.574.47

209 €

140×200 cm

290.274.19

239 €

160×200 cm

891.574.55

239 €

160×200 cm

890.274.21

249 €

180×200 cm

490.274.23

259 €

991.312.81

249 €

HAUGA 2 voodikastiga polsterdatud voodiraam.
Voodiraamiga on kaasas liistudest voodipõhi.

Pruun peitsitud saarespoon
160×200 cm

Lofallet beež, polüester, kinnitatud kate
90×200

593.366.23

189 €

MALM lahtikäiv voodi. Tootega on kaasas liistudest
voodipõhi ja SKORVA keskmist tugitala ei ole vaja.
Kasuta ühte nendest madratsitest, et sa saaksid oma voodi
pealmist osa k
 orralikult ja ohutult tõsta: HÖVÅG, HAMARVIK
ja HYLLESTAD vedrumadratsid, MORGEDAL keskmise
jäikusega, MATRAND keskmise jäikusega ja MYRBACKA
jäigad vaht- või lateksmadratsid.

HAUGA 4 voodikastiga polsterdatud voodiraam. Tootega
on kaasas keskmine tugitala ja liistudest voodipõhi.
Vissle hall, polüester, kinnitatud kate
140×200 cm

193.365.97

319 €

160×200 cm

293.366.10

329 €

180×200 cm

393.365.96

339 €

Valge

Lofallet beež, polüester, kinnitatud kate
140×200 cm

993.366.16

319 €

160×200 cm

393.366.19

329 €

180×200 cm

993.366.21

339 €

399 €

160×200 cm

693.922.27

419 €

Tumepruun
140×200 cm

593.922.18

399 €

160×200 cm

393.922.24

419 €

299 €

004.048.12

349 €

160×200 cm

704.048.04

329 €

180×200 cm

804.048.08

349 €

NORDLI voodikastidega voodiraam. Tootega on kaasas
liistudest voodipõhi ja SKORVA keskmist tugitala ei ole vaja.
Valge

Valge
993.922.21

204.048.06

180×200 cm
Mustjaspruun spoon

IDANÄS sahtlitega voodiraam. Tootega on kaasas kesktala
ja LURÖY voodipõhi.
140×200 cm

160×200 cm

140×200 cm

403.498.47

299 €

160×200 cm

003.498.49

329 €

NORDLI voodikastidega ja voodipeatsiga voodiraam.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi ja SKORVA keskmist
tugitala ei ole vaja.
Valge
140×200 cm

092.414.20

418 €

160×200 cm

692.414.22

448 €

104.530.86

249 €

MALM 2 voodikastiga voodiraam. Tootega on kaasas
LURÖY liistudest voodipõhi.

PLATSA voodiraam, valge.

Valge

140×200 cm

90×200 cm

290.115.07

154 €

120×200 cm

990.477.44

165 €

690.115.05

159 €

90×200 cm

591.323.10

159 €

120×200 cm

991.323.08

170 €

491.322.97

159 €

SONGESAND 4 voodikastiga voodiraam. Tootega on
kaasas SKORVA keskmine tugitala ja LURÖY liistudest
voodipõhi.

Mustjaspruun spoon
90×200 cm

Valge

Hele peitsitud tammespoon

692.413.37

239 €

160×200 cm

392.413.48

249 €

140×200 cm

892.411.57

239 €

160×200 cm

792.411.72

249 €

Pruun

Pruun peitsitud saarespoon
90×200 cm

140×200 cm
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Liistudest voodipõhjad

Loe rohkem
garantiibrošüürist.

Kui sa kombineerid oma voodiraami liistudest voodipõhjaga,
siis saad liiste kasutada nii vedru-, vaht- kui lateksmadratsi all
toetava põhjana. Liistudest voodipõhjaga püsib su madrats
kauem värske ja mugav, sest see võtab enamuse voodi peal

 levast raskusest enda kanda. Mõne voodipõhja puhul saad
o
liiste jäikuse järgi reguleerida, et need oleksid vähem või
rohkem jäigad. Ja mõnel liistudest voodipõhjal on reguleeritav
pea- ja jalaosa, et sa saaksid näiteks mugavalt raamatut lugeda.

LURÖY liistudest voodipõhi. Pikenda oma madratsi eluiga
17 puidust liistuga, mis tagavad, et su keha oleks võimalikult
hästi toetatud.
70×200 cm

501.602.08

10 €

80×200 cm

301.602.09

10 €

90×200 cm

901.602.11

10 €

70×160 cm

502.850.91

10 €

120×200 cm

802.587.84

20 €

LÖNSET fikseeritud liistudest voodipõhi. 28 kasepuidust
liistu ja mugavustsoonid sobituvad su kehakaalu ja -kujuga
ning suurendavad madratsi elastsust.
70×200 cm

702.787.06

30 €

80×200 cm

702.783.44

30 €

90×200 cm

902.783.43

30 €

LEIRSUND fikseeritud liistudest voodipõhi. 42
kasepuidust liistu ja mugavustsoonid sobituvad su
kehakaalu ja -kujuga ning suurendavad madratsi elastsust.
6 liistu jäikust saab reguleerida.
80×200 cm

202.783.32

50 €

90×200 cm

002.783.33

50 €

140×200 cm

102.787.28

100 €
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Päevavoodid, erinevad narivoodid ja välivoodid
Päevavoodi raamid
VITVAL narivoodi raam, valge/helehall.

Päevavoodeid saab laiendada 160 cm laiuseks kahe
inimesevoodiks. Täienda oma päevavoodit kahe ÅGOTNES
või ÅSVANG vahtmadratsiga, 80×200 cm, või kahe
vedrumadratsiga, 80×200 cm. Päevavooditega on kaasas ka
liistudest voodipõhi ja SKORVA keskmist tugitala ei ole vaja.

97x195 cm

104.112.42

179 €

Narivoodi raamid

BRIMNES päevavoodi raam.
Valge
80/160×200 cm

105.036.56

199 €

304.901.44

279 €

904.901.41

279 €

Täienda oma narivoodit kahe madratsiga, mille suurus on
90×200 cm. Ohutuse tagamiseks on iga mudeli juures kirjas, mis
võib olla maksimaalne madratsi paksus* (vt alt). Kõrge voodi
ega narivoodite ülemine voodikoht ei sobi alla 6-aastastele
lastele, sest on oht, et nad kukuvad voodist alla ja saavad viga.
Nende narivooditega on kaasas ka liistudest voodipõhi. SKORVA
keskmist tugitala ei ole vaja.

FLEKKE päevavoodi raam.
Valge
80/160×200 cm
Mustjaspruun
80/160×200 cm

SVÄRTA narivoodi raam, hõbeda värvi.
Redeli saab paigaldada voodist nii vasakule kui paremale.
* Max madratsi paksus: 22 cm.

UTÅKER virnastatav voodiraam, 2 tk kmpl, mänd.
80×200 cm

003.604.84

129 €

90×200 cm

102.479.73

179 €

FYRESDAL päevavoodi raam, must.
88x94 cm

204.243.62

149 €

MYDAL narivoodi raam.
Redeli saab paigaldada voodist nii vasakule kui paremale.
* Max madratsi paksus: 19 cm.
Mänd
90×200 cm

OTEREN päevavoodi, hall.
90x200 cm

404.051.93

229 €

97×157 cm
BLÅKULLEN polsterdatud voodiraam nurgapeatsiga.
Tootega on kaasas liistudest voodipõhi. Selle voodi jaoks ei
ole vaja keskmist tugitala.
105.057.16

149 €

204.676.29

199 €

TUFFING narivoodi raam, hall.
Redeli saab paigaldada voodist nii vasakule kui paremale.
* Max madratsi paksus: 12 cm.

Knisa keskmine sinine
90×200 cm

001.024.52

Valge

90×200 cm

129 €

002.392.33

12 9 €

VITVAL narivoodi raam, valge/helehall.
90x200 cm

Ühe voodiga narivoodi raamid
Anna oma ühe voodiga narivoodile viimane lihv õiges
suuruses madratsiga. Iga mudeli juures on kirjas, mis võib olla
maksimaalne madratsi paksus (ohutuse tagamiseks) ja mis
peab olema minimaalne lae kõrgus* (vt alt). Kõrge voodi ega
narivoodite ülemine voodikoht ei sobi alla 6-aastastele lastele,
sest on oht, et nad kukuvad voodist alla ja saavad viga. Nende
narivooditega on kaasas ka liistudest voodipõhi. SKORVA
keskmist tugitala ei ole vaja.

202.479.82

SANDVIKA välivoodi.
Selle tootega on kaasas liistudest voodipõhi ja SKORVA
keskmist tugitala ei ole vaja.
80×190 cm

179 €

TUFFING narivoodi raam, tumehall.
97x179 cm

902.994.49

199 €

Välivoodid

SVÄRTA ühe voodiga narivoodi raam, hõbeda värvi.
Redeli saab paigaldada voodist nii vasakule kui paremale.
* Max madratsi paksus: 22 cm. Min lae kõrgus: 240 cm.
90×200 cm

804.112.72

129 €
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800.173.89

49,99 €

Muud osad ja hinnad
Voodikastid

Voodipeatsid
Laius × kõrgus × paksus.

HAUGA polsterdatud voodikastid, 2 tk kmpl.

BRIMNES voodipeats.
Valge
Madratsile, mille laius on 140 cm
Suurus: 146×111×28 cm
Madratsile, mille laius on 160 cm
Suurus: 166×111×28 cm

Vissle hall

204.742.05

70 €

Lofallet beež

904.742.02

70 €

202.287.09

50 €

MALM voodikast, 2 tk kmpl.

802.287.11

60 €

Valge

402.495.41

45 €

Mustjaspruun

802.495.39

50 €

Hele peitsitud tammespoon

902.646.90

50 €

Pruun peitsitud saarespoon

903.175.42

50 €

NORDLI voodipeats, seinale paigaldatav.
Valge
Madratsile, mille laius on 140–160 cm
Suurus: 240×84×4 cm
103.729.76

SONGESAND voodikastid, 2 tk kmpl.
119 €

Valge

303.725.36

50 €

Pruun

803.725.34

50 €

Valge

002.226.71

30 €

Must

202.382.23

30 €

VARDÖ voodikast, 65×70 cm.

GLADSTAD polsterdatud voodikastid, 2 tk.
KABUSA helehall

104.984.24

70 €

HEMNES voodikast 2tk, 60 x 66 x 22 cm ja 141 x 66 x 22 cm.
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Valge peits

303.469.29

75 €

Mustjaspruun

503.469.28

75 €

Teenused
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!

Kojuvedu
Lisa kojuveoteenus oma kogusummale,
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.

Kokkupanek
Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid.
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast
tehtud tööde garantiid.

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2013–2020

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
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 originaalpakendis kasutamata tooted 90 päeva
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad kehtivad 31. augustini 2022
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