OSTUJUHEND

PLATSA

Riiuli- ja kapisüsteem

Hooldus
ja puhastamine
Puhasta õrna
toimelises
puhastusvahendis
niisutatud lapiga.
Kuivata puhta kuiva
lapiga.
Kokkupanek
OLULINE:
mööbli ohutuks
kokkupanekuks
läheb vaja kahte
inimest.
PLATSA sarja toodetega saad luua just sulle sobiva lahenduse teleri
või kodukino ja oma asjade hoidmiseks, aga ka magamiseks –
seda nii avarates kui ka kitsastes tingimustes. Moodulsüsteem koos
neb kergetest avatud raamidest, mida saad oma soovi järgi kokku
kombineerida. Vali kas kõrge või madal kombinatsioon ning paiguta
see kaldlae alla või piki seina. Seejärel lisa juurde uksed, riiulid, võrk
korvid ja nagid. Kui su vajadused vahepeal muutuvad, saad komplekti
alati hõlpsasti ümber ehitada või seda uute moodulitega täiendada.

Kõik siin näidatud tooted ei ole alati kaupluses saadaval. Lisainfo saamiseks võta ühendust IKEA töötajatega või
vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjaliku tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Mööbel
vajab
kokkupanemist.
All the
products
(shown here) may not be available at the store. Please contact the staff
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Riiulid, kapid ja telerialused
PLATSA on eri suuruses raamidega moodulsüsteem, mis või
maldab sul luua kodus paindlikke lahendusi. Paiguta raamid
trepi alla, akna ümber või ukse kohale – võimalusi on lõputult!
Kombineerides PLATSA raamid HJÄLPA ja LÄTTHET tarvikute ja
furnituuriga, saad just sulle sobiva lõpptulemuse. Võid valida
meie näidiskombinatsioonide seast ning lisada või eemaldada
tarvikuid ja furnituuri täpselt nii, nagu ise soovid.

Turvalisus
Turvalisuse tagamiseks kinnita PLATSA raamid alati seina külge.
Kinnitusvahendeid müüakse eraldi, sest erinevate seinamater
jalidega tuleb kasutada erinevaid kinnitusvahendeid. Kui
paigutad üksteise peale mitu PLATSA raami, tuleb kolme meetri
kõrgusel ja kõrgemal asuvad raamid kinnitada seinale LÄTTHET
siiniga. Kasuta LÄTTHET siine ka PLATSA raamide seinale ripu
tamiseks. Hoiatus! Ära riputa seinale PLATSA raami, mille süga
vus on üle 55 cm. See peab seisma põrandal või teise põrandal
asuva raami peal.

Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine
PLATSA raame on tänu erilistele kiiltüüblitele lihtne kokku
panna ja lahti võtta, mistõttu saad oma PLATSA ka kolides hõlp
sasti uude elukohta kaasa võtta. Klõpsa tükid kokku ilma ühegi
tööriistata.

PLATSA telerialus
Maksimaalne kaal: 30 kg. Telerialust ei tohi seinale riputada.
Selle peab seina külge kinnitama kaasasoleva seinakinnitusega.

Ehitamine
Vali meeldiv lahendus

Järgi kolme lihtsat sammu:

IKEA veebilehelt www.IKEA.ee leiad laia valiku PLATSA
kombinatsioone. Kui ükski meie pakutud lahendustest sulle ei
sobi, saad luua enda maitse järgi täpselt sulle sobiva
kombinatsiooni. Alustuseks vaata veebis näidiskombi
natsioone ja vali see, mis sind kõige enam inspireerib.
Valmiskombinatsioon on hea platvorm, mida oma vajaduste
järgi kohandada. ORDNA planeerimisvahendiga saad muuta
kappide suurust või sisu. Võid ka kogu PLATSA kombinatsiooni
päris ise välja mõelda.

+

+

1. Vali raamid. Lähtu enda ruumist. Pea meeles, et raamid on
saadaval eri suurustes, et saaksid vaba ruumi võimalikult
optimaalselt kasutada.
2. Vali uste stiil. Mis stiili riidekappi soovid? Kas eelistad lihtsat
valget ust või hoopis midagi traditsioonilist? Ehk hoopis
tumehalli? Valik on sinu.
3. Vali tarvikud ja furnituur. Mõtle, millised on sinu igapäevased
vajadused ning mida tahaksid riiulitel ja kappides hoiustada.
Kui oled selle paika pannud, on aeg mõelda viimistluse peale.
Leia meie laiast valikust oma uude riidekappi sobivad kastid,
karbid ja lisandid. Parima tulemuse saavutamiseks ära unusta
ka valgustust. Valgustust on lihtne paigaldada ning see muudab
õigete riiete leidmise hõlpsamaks.

+

+
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Riiulid, kapid ja telerialused
Raamide kombineerimine
PLATSA sarja raame saad kombineerida just sulle sobival
moel. Vaata meie kõige populaarsemaid kombinatsioone
ja lahendusi veebilehelt www.IKEA.ee.
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Voodid, riiulid ja kapid
PLATSA voodid täidavad ka riiulite, kappide, sahtlite ja kummu
tite funktsiooni ning võimaldavad sul luua ka väikeses toas päris
omaette ala.
PLATSA süsteemi abil saad end ülejäänud toast eraldada ja
ühtlasi koha, kus oma asju hoida.
Samuti hoiab PLATSA voodi põrandal ruumi kokku, sest voodi ja
kapid on ühes kohas.
Kasuta seda mitmekülgset voodit, et luua ruumi vahesein,
suurem riidekapp või lihtsalt põnev liigendus.
Loo lahendus täpselt enda vajaduste järgi, lisades voodi jalutsile
60/120/180 cm kõrge ja 40 cm sügav PLATSA raam.
Viimistle lahendus LÄTTHET jalutsile mõeldud paneeliga ning
HJÄLPA furnituuri ja ustega.
HJÄLPA tarvikud ja hoiukastid muudavad voodi veelgi isi
kupärasemaks.
Voodikomplekti kuuluvad liistud, jalad ja pealispaneel.
LÄTTHET jalutsipaneeli abil saad täiendada PLATSA voodile
ehitatud riiuleid ja kappe.
Paneel muudab PLATSA raami taga oleva pinna ühtlaseks ja
siledaks, et tulemus oleks kenasti viimistletud.

Lihtne kokku panna ja lahti võtta
PLATSA voodit on tänu erilistele kiiltüüblitele lihtne kokku panna
ja lahti võtta, mistõttu saad selle kolides hõlpsalt ka uude elu
kohta kaasa võtta.
Turvalisus
Jalutsi ja selle peale paigaldatud riiulite/kappide maksimaalne
kõrgus põrandalt on 220 cm (ilma pealispaneelita). Hoiatus!
Ära puuri jalutsipaneeli sisse auke. Kui soovid jalutsipaneeli
pinda isikupärasemaks muuta, võid kasutada nagisid, näiteks
LILLÄNGEN ustele mõeldud nagisid, mida saab riputada RIBBA
raamidele (61 x 91 cm). Maksimaalne kandevõime on 6 kg.
PLATSA telerialust ei saa kinnitada PLATSA voodi külge.

Ehitamine
Vali meelepärane lahendus IKEA veebilehelt www.IKEA.ee, kust leiad laia valiku PLATSA voodikombinatsioone. Kui ükski meie pakutud
lahendustest sulle ei sobi, saad oma maitse järgi luua täpselt sulle sobiva kombinatsiooni. Alusta veebis näidiskombinatsioonide läbi
vaatamisest ja vali see, mis sind inspireerib. Valmiskombinatsioon on heaks aluseks, mida saad oma vajaduste järgi kohandada. Näiteks
saad muuta kappide kõrgust või interjööri. Võid ka kogu PLATSA voodikomplekti disaini päris ise välja mõelda. Selleks järgi kuut lihtsat
sammu:

1. Voodiraam. Mõtle, millised on sinu hoiustamisvajadused ja
kuidas soovid voodi tuppa paigutada. Kas pääsed ligi kõigile
kolmele küljele, et asju voodi all hoida?

dused ja milliseid asju riiulitel ja kappides hoida soovid. Kui
oled furnituuri välja valinud, on aeg viimistluseks. Lisa uuele
voodile omal valikul kastid ja riiulisisud, mille leiad meie lai
ast tootevalikust. Parima lahenduse saamiseks ära unusta ka
valgustust. Seda on lihtne paigaldada ja see muudab õigete
riiete leidmise lihtsamaks.

2. Vali jalutsi raam. Mõtle, kuidas soovid voodit kasutada ja
kui kõrge jalutsi peaksid ehitama. Kas see peaks toa kaheks
jaotama, kas paned oma riided riiulitele või riputad riidepu
ule – ehk vajad kappi hoopis raamatute ja nipsasjakeste
hoidmiseks?

5. Vali endale meeldivad uksed ja sahtlite esipaneelid. Mis stiilis
riidekappi sa soovid? Kas eelistad lihtsat valget ust või pigem
traditsioonilisemat stiili? Ehk koguni tumehalli? Valik on sinu.

3. Jalutsipaneel. Vali vajalik kogus paneele. Paneel on 60 cm
kõrgune, mistõttu saad raami ehitada 60/120/180 cm kõr
guseks.

6. Vali madrats ja kattemadrats. Madrats peab olema 120–140
cm lai ja 200 cm pikk.

4. Vali interjöör. Mõtle läbi, millised on sinu igapäevased vaja

Voodiraam

Jalutsisse Jalutsipaneel
sobituvad
raamid

Tarvikud ja
furnituur

Uksed ja
sahtlite
esipaneelid
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Madrats ja
kattemadrats

Voodid, riiulid ja kapid
Raamide kombineerimine
PLATSA sarja raamide abil saad luua just endale sobiva lahen
duse. Vaata meie kõige populaarsemaid kombinatsioone ja teisi
lahendusi veebilehelt www.IKEA.ee.
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Kõik raamid
Mõõtmed: laius × sügavus × kõrgus

40 cm sügavused raamid

55 cm sügavused raamid

PLATSA raam, valge.

PLATSA raam, valge.

60×40×40 cm

703.309.50

19 €

60×55×40 cm

903.309.49

20 €

80×40×40 cm

103.309.53

21 €

80×55×40 cm

103.309.48

24 €

60×40×60 cm

503.309.70

22 €

60×55×60 cm

103.309.72

25 €

80×40×60 cm

303.309.71

25 €

80×55×60 cm

703.309.69

28 €

60×40×120 cm

303.309.47

34 €

503.309.46

003.309.44

37 €

60×55×120 cm

80×40×120 cm

37 €

80×55×120 cm

603.309.55

41 €

60×40×180 cm

903.309.54

41 €

60×55×180 cm

503.309.51

41 €

80×40×180 cm

303.309.52

41 €

80×55×180 cm

703.309.45

46 €

LÄTTHET riputussiin 60 cm

003.863.75

7€

LÄTTHET riputussiin 80 cm

003.311.99

8€

LÄTTHET riputussiin.
LÄTTHET riputussiin.
LÄTTHET riputussiin 60 cm

003.863.75

7€

LÄTTHET riputussiin 80 cm

003.311.99

8€

Telerialused
Mõõtmed: laius × sügavus × kõrgus

120 cm laiad raamid

160 cm laiad raamid

PLATSA telerialus, valge

PLATSA telerialus, valge.

Jalad 120×42×44 cm

093.052.47

58 €

Feet, 160×42×44 cm

993.052.57

63 €

Metallist jalad, 120×42×54 cm

893.052.48

65 €

Metallist jalad, 160×42×54 cm

393.052.60

70 €

Puidust jalad, 120×42×53 cm

693.052.49

68 €

Puidust jalad, 160×42×53 cm

793.052.63

73 €
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Avatud moodulid
Mõõtmed: laius × sügavus × kõrgus.

60 cm laiad moodulid

80 cm laiad moodulid
PLATSA avatud kapp riiete riputamiseks, valge

PLATSA riiul, valge.
60×40×40 cm

804.525.83

32 €

60×40×60 cm

404.525.75

37 €

60×40×120 cm

104.525.72

72 €

404.526.03

52 €

80x40x40 cm

104.525.48

32 €

80×40×60 cm

704.525.50

44 €

004.525.44

52 €

80×40×120 cm

PLATSA riiul, valge.

PLATSA jalatsiriiul, valge.
80×40×60 cm

Voodi
Mõõtmed: laius × sügavus × kõrgus.

PLATSA voodiraam.
140×244x43 cm

LÄTTHET jalutsipaneel.
104.530.86

249 €

140×60 cm
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504.530.89

25 €

Kõik uksed
Nuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. Tutvu kogu tootevalikuga kaupluses või veebilehel www.IKEA.ee.

Hingedega uksed
STRAUMEN peegeluks.

SANNIDAL uks, valge.
40×40 cm

203.955.43

9€

40×120 cm

905.063.16

30 €

40×60 cm

503.955.51

11 €

40×180 cm

504.978.18

40 €

40×120 cm

903.955.54

15 €

60x120 cm

505.063.18

32 €

40×180 cm

103.955.34

21 €

60x180 cm

704.978.22

42 €

60×40 cm

203.955.38

11 €

60×60 cm

103.955.48

12 €

60×120 cm

003.955.39

18 €

60×180 cm

003.955.58

22 €

40×40 cm

103.845.02

10 €

40×60 cm

803.473.18

14 €

40×120 cm

803.473.23

19 €

40×180 cm

203.813.86

26 €

60×40 cm

003.845.07

13 €

60×60 cm

603.473.19

16 €

60×120 cm

003.473.17

23 €

60×180 cm

003.813.87

32 €

40×180 cm

803.813.88

26 €

60×180 cm

603.813.89

32 €

VÄRD klaasuks.

FONNES uks, valge.
40×40 cm

803.310.63

6€

40×60 cm

203.310.61

7€

40×120 cm

603.310.59

10 €

40×180 cm

003.310.57

14 €

60×40 cm

003.310.62

7€

60×60 cm

403.310.60

8€

60×120 cm

803.310.58

13 €

60×180 cm

403.310.55

17 €

18 €

60×40 cm

503.310.88

10 €

60×60 cm

903.310.86

11 €

60×120 cm

403.310.84

15 €

60×180 cm

803.310.82

20 €

Durvis

KLUBBUKT uks, hallikasroheline

40x40 cm

40×40 cm

40×60 cm
Pelēkzaļa:
104.658.38
40×120 cm

Durvis

SKATVAL uks, helebeež.
40×40 cm

605.131.20

9€

40×60 cm

205.131.22

10 €

40×120 cm

405.131.16

14 €

40×180 cm

005.131.18

19 €

60×40 cm

905.131.28

11 €

60×60 cm

505.131.30

12 €

60×120 cm

805.131.24

16 €

60×180 cm

305.131.26

21 €

PRECES IZMĒRI
Sistēmas plat.
Sistēmas augst.
Platums
Augstums
Biezums

KLUBBUKT

35

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

6 €

40 cm
40 cm
39.6 cm
39.6 cm
1.6 cm

104.658.38
504.658.41
004.658.34

PRECES IZMĒRI

8€
9€
13 €

40×180 cm

504.658.36
Sistēmas plat.

60×40 cm

204.658.47
Platums

60×60 cm

804.658.49
Biezums

4018
cm €
120 cm
9 cm
€
39.6
119.6 cm
1.610
cm €

60×120 cm

IEPAKOJUMS
104.658.43

16 €

60×180 cm

604.658.45
SVARS 5 kg

21 €

Sistēmas augst.

KLUBBUKT

Augstums

40x120 cm

IZMĒRI

124x40x2 cm

35

Pelēkzaļa:

004.658.34
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

10 €
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603.310.83

SS- B

13 €

40×180 cm

0421

10 €

103.310.85

09.11.2020

703.310.87

40×120 cm

!#Q]E##,"

40×60 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

9€

SS- B

303.310.89

0421

40×40 cm

09.11.2020

SKATVAL uks, tumehall

!-Q]I##,"

VÄRD paneel-/klaasuksed.

Kõik uksed
Nuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. Tutvu kogu tootevalikuga kaupluses või veebilehel www.IKEA.ee.

Lükanduksed
FONNES lükanduks, valge.
120×180 cm

603.310.64

50 €

103.310.52

50 €

803.955.83

50 €

SKROVA lükanduks, kask.
120×180 cm

HJÄLPA siin lükandustele, valge.
120 cm

Kõik sahtli esipaneelid

4€

80×20 cm

103.859.26

5€

KLUBBUKT
60x20 cm
60x20 cm

80x20 cm

Pelēkzaļa:

204.658.52

SKATVAL sahtli esipaneel, tumehall.
60×20 cm

103.859.31

7€

80×20 cm

703.859.33

8€

SKATVAL sahtli esipaneel, helebeež.
60×20 cm

105.131.32

7€

80×20 cm

705.131.34

8€
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Augstums
Biezums

35

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

5€

19.5 cm
1.6 cm

204.658.52

5€

804.658.54

6€

31-30

803.859.23

0421

60×20 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

Sistēmas
augst. 20 cm
KLUBBUKT esipaneel, Platums
hallikasroheline
59.6 cm

FONNES sahtli esipaneel, valge.

09.11.2020

PRECES IZMĒRI
60 cm
Sistēmas plat.

Atvilktnes priekša

!7Q]W##,"

Nuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. Tutvu meie täieliku tootevalikuga kaupluses või IKEA.ee.

Kuidas ehitada ja paigaldada HJÄLPA reguleeritavat
riidepuutoru
Riputatav panipaik suurte ja väikeste asjade jaoks
Kogu HJÄLPA seeria furnituur sobib suurepäraselt PLATSA
raamidega. Kasuta kapi sisest ja väljapoole jäävat ruumi mak
simaalselt kasutades selleks reguleeritavaid riidepuutorusid,
riputussiine, tarvikuid ja konkse. Reguleeritav riidepuutoru on
ideaalne igat sorti riiete jaoks alustades särkidest ja pluusidest
kuni pintsakute ja mantliteni - ärge unustage kasutada ri
idepuutoru raamile paigaldamisel vastavaid kinnitusi. Ja pange
konksud rippsiinidele lipsude, käekottide ja ehete riputamiseks.

Garderoobi väline hoiuruum
HJÄLPA 30–47 cm pikkust reguleeritavat riidepuutoru saab
kasutada ainult väljaspool raami – raamide vahel, raami ja seina
vahel või seinte vahel. PLATSA raami laius ja sügavus ei ole
oluline kuna riidepuutoru on reguleeritav ja riputussiinid on
paigaldatud raamiga samale sügavusele.
Kinnituste korrektne arv
Kui paigaldate HJÄLPA reguleeritava riidepuutoru raamide vahel
on teil vaja 2 pakki HJÄLPA kinnitusi. Paigaldades riidepuutoru
raami ja seina vahele on ühest pakist piisav. Kinnitusi ei ole vaja
kui paigaldate riidepuutoru kahe seina vahele.

Riidekapi sisene ja väline hoiuruum
HJÄLPA 60–100 cm pikkust reguleeritavat riidepuutoru saab
paigaldada raami sisse, kahe raami vahele, raami ja seina
vahele või kahe seina vahele. PLATSA raami laius ja sügavus ei
ole oluline kuna riidepuutoru on reguleeritav ja riputussiinid on
paigaldatud raamiga samale sügavusele.

Raami sisene paigaldus

Raami väline paigaldus

HJÄLPA reguleeritava riidepuutoru paigaldamiseks raami sisse,
kasutage:

HJÄLPA reguleeritava riidepuutoru paigaldamiseks väljapoole
raami, kasutage:

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

1 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 30-47 cm, valge

004.978.25

1 tk

HJÄLPA riputussiin, 40 cm, valge, 2 tk

305.055.22

1 tk

või
HJÄLPA riputussiin, 55 cm, valge, 2 tk

või
HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

1 tk

505.055.16

1 tk

HJÄLPA kinnitused raami väliseks paigalduseks, valge

905.055.19

2 tk

HJÄLPA riputussiin, 40 cm, valge, 2 tk

305.055.22

1 tk

või
HJÄLPA riputussiin, 55 cm, valge, 2 tk

605.055.11

1 tk

Raami ja seina vaheline paigaldus

HJÄLPA reguleeritava riidepuutoru paigaldamiseks raami ja
seina vahele, kasutage:
HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 30-47 cm, valge

004.978.25

1 tk

või
HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

1 tk

HJÄLPA kinnitused raami väliseks paigalduseks, valge

905.055.19

2 tk

HJÄLPA kinnitussiin, 40 cm, valge, 2 tk

305.055.22

1 tk

või
HJÄLPA kinnitussiin, 55 cm, valge, 2 tk

605.055.11

1 tk
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Furnituur kapi sisse
HJÄLPA nagide, riidepuutorude, riiulite, sahtlite ja võrkkorvide
abil saad enda PLATSA raamide, telerialuste ning voodite kapija riiulisisu hoida ideaalses korras. Kogu HJÄLPA furnituur sobib
suurepäraselt PLATSA raamidega ning nende laius ja sügavus
sobivad samades mõõtudes raamidega. Tegelikud mõõtmed
võivad erineda.

Sobib 40 cm sügavustesse raamidesse

604.501.27

6€

204.502.14

6€

504.500.24

9€

704.500.23

11 €

60×40 cm

903.311.85

6€

80×40 cm

203.311.84

7€

60x40 cm

HJÄLPA riidepuutoru

61

60x40 cm
80x40 cm

Baltā krāsā:

604.501.27

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts

HJÄLPA jalatsiriiul,
valge.
uz iepakojuma

6€

60×40 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

7€

7€

403.311.64

8€

504.500.24

9€

704.500.23

11 €

60×55 cm

403.311.83

7€

80×55 cm

703.311.86

8€

HJÄLPA jalatsiriiul, valge.
80×40 cm

HJÄLPA võrkkorv, valge.

303.311.93

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, valge. 2 tk kmpl.

4€

55 cm

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, valge.
60×40 cm

603.309.84

13 €

80×40 cm

703.309.74

14 €

505.055.16

1€

4€

60×55 cm

603.309.79

14 €

80×55 cm

003.309.82

17 €

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, valge.

HJÄLPA riputussiin, valge, 2 tk.
305.055.22

103.311.94

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, valge.

HJÄLPA konks, 3 tk.

40 cm

903.311.66

80×55 cm

60×40 cm

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, valge. 2 tk kmpl.

Valge

60×55 cm

HJÄLPA jalatsiriiul, valge.

HJÄLPA võrkkorv, valge.

40 cm

2€

HJÄLPA riiul, valge.

HJÄLPA jalatsiriiul, valge.
80×40 cm

605.055.11

55 cm

31-6

103.311.65

80×40 cm

HJÄLPA riputussiin, valge, 2 tk.

0422

HJÄLPA

6€

31.08.2020

PRECES IZMĒRI
Mx. sl. apģ. st 24 kg
60 cm
Rāmis, platums
003.311.61
Rāmis, dziļums 40 cm

60×40 cm

!_P$>##,"

HJÄLPA riiul, valge.
Drēbju stanga

Sobib 55 cm sügavustesse raamidesse

2€
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30-47 cm

004.978.25

3€

60-100 cm

404.978.28

3€

Välisfurnituur
Hinged, jalad, pealisplaadid ja käepidemed
LÄTTHET jalad on reguleeritava kõrgusega, nii et kapp seisab
kindlalt nii siledal kui ka ebatasasel pinnal. Paigaldades raamile
ka SPILDRA pealisplaadi, saad lisaks veel ühe koha, kus enda
asju hoida.
HJÄLPA hing, 1 tk kmpl.

LÄTTHET reguleeritav jalg, valge. 4 tk kmpl.
603.312.00

1€

203.311.98

3€

60×40 cm

603.317.14

7€

80×40 cm

503.316.96

9€

60×55 cm

203.316.93

8€

80×55 cm

303.316.97

10 €

203.317.11

1€

SPILDRA pealisplaat, valge.
LÄTTHET jalg, valge/metall. 4 tk kmpl.
11 cm

503.955.94

10 €

SPILDRA pealisplaat, valge.

LÄTTHET käepide, valge. 1 tk kmpl.
LÄTTHET jalg, valge/puit. 4 tk kmpl.
11 cm

103.955.91

13 cm
13 €

HJÄLPA kinnitus välistele sisustuselementidele, 2 tk.
Valge

905.055.19

2€
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Valmiskombinatsioonid
Uksed on hinna sees, ehkki pole piltidel näha. Võid valida oma kombinatsioonile ka teistsuguse ukse.
Kui vajad sellega abi, võta ühendust kohaliku müügitöötajaga.

PLATSA kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 240×57×123 cm
See kombinatsioon 318 € (194.251.50)
Ostunimekiri
PLATSA raam, 80×55×120 cm, valge

603.309.55

3 tk

LÄTTHET reguleeritav jalg, valge

203.311.98

3 tk

FONNES sahtli esipaneel, 80×20 cm, valge

103.859.26

3 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel 80×55 cm, valge

003.309.82

3 tk

SANNIDAL uks 40×120 cm, valge

903.955.54

4 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

12 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

2 tk

HJÄLPA riiul, 80×55 cm, valge

403.311.64

1 tk

SPILDRA pealisplaat, 80×55 cm, valge

303.316.97

3 tk

PLATSA raam, 60×55×40 cm, valge

903.309.49

2 tk

PLATSA raam, 80×55×40 cm, valge

103.309.48

2 tk

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge

503.309.51

1 tk

PLATSA raam, 80×55×180 cm, valge

703.309.45

1 tk

LÄTTHET reguleeritav jalg, valge, 4 tk kmpl

203.311.98

2 tk

FONNES uks, 40×40 cm, valge

803.310.63

4 tk

FONNES uks, 40×180 cm, valge

003.310.57

2 tk

FONNES uks, 60×40 cm, valge

003.310.62

2 tk

FONNES uks, 60×180 cm, valge

403.310.55

1 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

22 tk

HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge

903.311.66

3 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

1 tk

HJÄLPA riputussiin, 55 cm, vslge, 2 tk

605.055.11

1 tk

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge

503.309.51

2 tk

PLATSA raam, 60×55×60 cm, valge

103.309.72

1 tk

FONNES uks, 60×180 cm, valge

403.310.55

1 tk

FONNES uks, 60×60 cm, valge

403.310.60

2 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

10 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

1 tk

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile

103.311.94

2 tk

HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge

903.311.66

7 tk

HJÄLPA võrkkorv, 60×55 cm, valge

403.311.83

2 tk

LÄTTHET jalg, 11 cm, valge/metall, 4 tk kmpl

503.955.94

2 tk

LÄTTHET riputussiin, 55 cm, valge, 2 tk

605.055.11

1 tk

PLATSA kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 140×57×261 cm
See kombinatsioon 312 € (694.243.32)
Ostunimekiri

PLATSA kombinatsioon, valge/Fonnes valge.
Mõõtmed: 120×57x251 cm
See kombinatsioon 234 € (294.243.48)
Ostunimekiri
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Valmiskombinatsioonid
Uksed on hinna sees, ehkki pole piltidel näha. Võid valida oma kombinatsioonile ka teistsuguse ukse.
Kui vajad sellega abi, võta ühendust kohaliku müügitöötajaga.

PLATSA kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 240×57×231 cm
See kombinatsioon 352 € (394.253.52)
Ostunimekiri
PLATSA raam, 60×55×40 cm, valge

903.309.49

2 tk

PLATSA raam, 60×55×60 cm, valge

103.309.72

2 tk

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge

503.309.51

2 tk

LÄTTHET jalg, 11 cm, valge/metall, 4 tk kmpl

503.955.94

4 tk

FONNES uks, 60×40 cm, valge

003.310.62

2 tk

FONNES uks, 60×60 cm, valge

403.310.60

2 tk

FONNES uks, 60×180 cm, valge

403.310.55

2 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

16 tk

HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge

903.311.66

1 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

3 tk

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge, 2 tk kmpl

103.311.94

2 tk

HJÄLPA võrkkorv, 60×55 cm, valge

403.311.83

2 tk

SPILDRA pealisplaat, 60×55 cm, valge

203.316.93

2 tk

HJÄLPA riputussiin, 55 cm, valge, 2 tk

605.055.11

3 tk

PLATSA raam, 80×55×180 cm, valge

703.309.45

2 tk

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge

503.309.51

1 tk

PLATSA raam, 80×55×40 cm, valge

103.309.48

2 tk

PLATSA raam, 60×55×40 cm, valge

903.309.49

1 tk

LÄTTHET jalg, 11 cm, valge/puit

103.955.91

3 tk

FONNES sahtli esipaneel, 60×20 cm, valge

803.859.23

3 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 60×55 cm, valge

603.309.79

3 tk

SANNIDAL uks, 40×180 cm, valge

103.955.34

4 tk

SANNIDAL uks, 40×40 cm, valge

203.955.43

4 tk

SANNIDAL uks, 60×40 cm, valge

203.955.38

1 tk

STRAUMEN peegeluks, 60×120 cm, peegelklaas

505.063.18

1 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

25 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru, 60-100 cm, valge

404.978.28

3 tk

HJÄLPA võrkkorv, 80×55 cm, valge

703.311.86

3 tk

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge

103.311.94

3 tk

HJÄLPA riiul, 80×55 cm, valge

403.311.64

1 tk

HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge

903.311.66

4 tk

HJÄLPA riputussiin, 55 cm, valge, 2 tk

605.055.11

3 tk

PLATSA raam, 60×40×180 cm, valge

903.309.54

1 tk

LÄTTHET reguleeritav jalg, valge, 4 tk kmpl

203.311.98

1 tk

FONNES uks, 60×180 cm, valge

403.310.55

1 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

4 tk

HJÄLPA riiul, 60×40 cm, valge

003.311.61

3 tk

HJÄLPA reguleeritav riidepuutoru raamile, 30-47 cm, valge

004.978.25

1 tk

HJÄLPA riputussiin, 40 cm, valge, 2 tk

305.055.22

1 tk

HJÄLPA kinnitus välistele sisustuselementidele, valge, 2 tk

905.055.19

1 tk

PLATSA kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 220×57×231 cm
See kombinatsioon 569 € (794.249.54)
Ostunimekiri

PLATSA kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 90-107×42×181 cm
See kombinatsioon 90 € (394.253.66)
Ostunimekiri
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Valmiskombinatsioonid
Uksed on hinna sees, ehkki pole piltidel näha. Võid valida oma kombinatsioonile ka teistsuguse ukse.
Kui vajad sellega abi, võta ühendust kohaliku müügitöötajaga.

PLATSA riiuli-/kapikombinatsioon meediatarvikutele.
Mõõtmed: 300×42×131 cm
See kombinatsioon 356 € (292.913.91)
Ostunimekiri
FONNES uks, 60×40 cm, valge

003.310.62

1 tk

FONNES uks, 60×60 cm, valge

403.310.60

1 tk

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 40 cm, valge, 2 tk kmpl

303.311.93

1 tk

HJÄLPA riiul, 60×40 cm, valge

003.311.61

7 tk

HJÄLPA standardhing, 1 tk kmpl

603.312.00

11 tk

HJÄLPA võrkkorv, 60×40 cm, valge

903.311.85

1 tk

LÄTTHET jalg, 11 cm, valge/metall, 4 tk kmpl

503.955.94

4 tk

PLATSA raam, 60×40×120 cm, valge

303.309.47

1 tk

PLATSA raam, 60×40×40 cm, valge

703.309.50

3 tk

PLATSA raam, 60×40×60 cm, valge

503.309.70

1 tk

PLATSA telerialus, 120×40×44 cm, valge

203.473.16

1 tk

SPILDRA riiuli-/kapimooduli pealisplaat, 60×40 cm, valge

603.317.14

3 tk

VÄRD klaasuks, 60×120 cm, valge

003.473.17

1 tk

VÄRD klaasuks, 60×40 cm, valge

003.845.07

2 tk

PLATSA hoiukastiga voodiraam, 140×200 cm

104.530.86

1 tk

PLATSA raam, 60×40×60 cm, valge

503.309.70

1 tk

PLATSA raam, 80×40×60 cm, valge

303.309.71

1 tk

FONNES sahtli esipaneel, 80×20 cm, valge

103.859.26

2 tk

HJÄLPA riiul, 60×40 cm, valge

003.311.61

1 tk

HJÄLPA riiul, 80×40 cm, valge

103.311.65

1 tk

LÄTTHET jalutsipaneel, 140×60 cm

504.530.89

1 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 80×40 cm, valge

703.309.74

2 tk

PLATSA hoiukastiga voodiraam, 140×200 cm, valge

104.530.86

1 tk

PLATSA riiulimoodul, 60×40×120 cm, valge

104.525.72

1 tk

PLATSA avatud kapp riiete riputamiseks, 80×40×120 cm, valge404.526.03

1 tk

FONNES sahtli esipaneel, 60×20 cm, valge

803.859.23

2 tk

FONNES sahtli esipaneel, 80×20 cm, valge

103.859.23

2 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 60×40 cm, valge

603.309.84

2 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 80×40 cm, valge

703.309.74

2 tk

HJÄLPA riiul 60×40 cm, valge

003.311.61

2 tk

HJÄLPA riiul 80×40 cm, valge

103.311.65

1 tk

PLATSA 2 sahtliga voodiraam.
Mõõtmed: 140×200×103 cm
See kombinatsioon 372 € (993.029.18)
Ostunimekiri

PLATSA 4 sahtliga voodiraam, valge.
Mõõtmed: 140×200×163 cm
See kombinatsioon 464 € (893.264.63)
Ostunimekiri
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Valmiskombinatsioonid
Uksed on hinna sees, ehkki pole piltidel näha. Võid valida oma kombinatsioonile ka teistsuguse ukse.
Kui vajad sellega abi, võta ühendust kohaliku müügitöötajaga.

PLATSA 6 ukse ja 12 sahtliga voodiraam, valge.
Mõõtmed: 140×244×203 cm
See kombinatsioon 740 € (093.242.84)
Ostunimekiri
PLATSA hoiukastiga voodiraam, 140×200 cm, valge

104.530.86

1 tk

PLATSA raam, 60×40×60 cm, valge

503.309.70

2 tk

PLATSA raam, 80×40×60 cm, valge

303.309.71

2 tk

PLATSA riiulimoodul, 80×40×40 cm, valge

104.525.48

1 tk

PLATSA riiulimoodul, 60×40×40 cm, valge

804.525.83

1 tk

FONNES uks, 40×40 cm, valge

803.310.63

2 tk

FONNES uks, 40×60 cm, valge

203.310.61

2 tk

FONNES uks, 60×40 cm, valge

003.310.62

1 tk

FONNES uks, 60×60 cm, valge

403.310.60

1 tk

FONNES sahtli esipaneel, 60×20 cm, valge

803.859.23

9 tk

FONNES sahtli esipaneel, 80×20 cm, valge

103,859.26

3 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 60×40 cm, valge

603.309.84

9 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 80×40 cm, valge

703.309.74

3 tk

HJÄLPA riiul, 60×40 cm, valge

003.311.61

1 tk

HJÄLPA riiul, 80×40 cm, valge

103.311.65

2 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

12 tk

LÄTTHET jalutsipaneel, 140×60 cm, valge

504.430.89

2 tk

PLATSA avatud kapp riiete riputamiseks, 80×40×120 cm, valge404.526.03

1 tk

PLATSA raam, 80×40×60 cm, valge

303.309.71

1 tk

PLATSA raam, 80×40×40 cm, valge

103.309.53

1 tk

FONNES sahtel, 40×40 cm, valge

803.310.63

2 tk

FONNES sahtli esipaneel, 80×20 cm, valge

103.859.26

3 tk

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, 80×40 cm, valge

703.309.74

3 tk

LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk kmpl

203.311.98

1 tk

HJÄLPA hing, 1 tk kmpl

603.312.00

4 tk

PLATSA riidekapp.
Mõõtmed: 80×42×181 cm
See kombinatsioon 174 € (593.264.69)
Ostunimekiri
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Tarvikud
Lisa oma uutesse kappidesse karpe/kaste ja tarvikuid, mis
muudavad riiete ja asjade hoidmise veelgi nutikamaks.

RAGGISAR korv, 3 tk kmpl.

STUK laegastega karp, valge/hall.
20×34×10 cm

604.744.25

1,99 €

20×51×10 cm

604.744.30

2,99 €

20×51×18 cm

804.744.34

3,99 €

34×51×10 cm

904.744.38

3,99 €

34×51×18 cm

904.744.43

4,99 €

903.480.15

3,99 €

34×51×28 cm

604.321.38

9,99 €

44×51×19 cm

004.321.41

9,99 €

LACKISAR hoiukast.

STUK hoiukast, valge/hall.
34×51×28 cm

403.096.86

4,99 €

55×51×18 cm

403.095.73

6,99 €

71×51×18 cm

503.095.77

7,99 €

RABBLA laegastega karp, 25×35×10 cm.
903.481.24

11,99 €

603.481.25

12,99 €

15×27×12 cm

104.040.53

7,99 €

25×27×12 cm

404.057.77

9,99 €

RABBLA kaanega kast, 25×35×20

STUK lahtritegs kast, sinakashall.
20×34×10 cm

204.939.11

1,99 €

34×51×10 cm

904.939.17

3,99 €
KOMPLEMENT karp, helehall

STUK hoiukast, sinakashall.
34×51×28 cm

104.939.21

4,99 €

55×51×18 cm

404.939.48

6,99 €

71×51×18 cm

104.939.40

7,99 €

KOMPLEMENT sahtlimatt, 90×53 cm. Lihtne lõigata sobi
vasse suurusesse.
Helehall

304.055.65

6€

13x18x8 cm

404.858.54

1,99 €

18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

14,99 €

KUGGIS kaanega karp/kast, valge.
STUK 7 sahtliga hoidik, riputatav, 30×30×90 cm.
Valge/hall

703.708.56

9,99 €

Sinakashall

304.939.44

8,99 €

KUGGIS kaanega karp/kast, türkiissinine.
STUK rõivakott, 3 tk kmpl.
Valge/hall

503.708.76

6,99 €

18×26×8 cm

004.895.14

3,49 €

26×35×15 cm

404.768.21

7,99 €

37×54×21 cm

104.768.27

14,99 €

002.802.08

7,99 €

KUGGIS 8 laekaga alus, valge.

STUK 16 taskuga jalatsihoidik, riputatav, valge/hall.
51×140 cm.

203.756.77

6,99 €
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Tarvikud
TJENA kaanega hoiukast.
Valge
18×25×15 cm

103.954.21

2,49 €

25x35x20 cm

603.954.28

3,99 €

25x35x10 cm

903.954.22

3,49 €

35×50×30 cm

903.743.49

7,99 €

35x35x32 cm

404.693.02

4,99 €

25×35×20 cm

303.954.77

3,99 €

32x35x32 cm

204.692.99

4,99 €

Must

KVARNVIK kaanega hoiukarp/-kast.
Beež
18×26×15 cm

504.668.69

6,99 €

25×35×20 cm

204.594.79

7,99 €

32×35×32 cm

004.594.80

14,99 €

604.594.77

14,99 €

Naturaalne

302.385.43

3,99 €

Valge

702.385.41

4,99 €

Must

202.385.34

4,99 €

KVARNVIK karp, 3 tk kmpl.
Beež

BUMERANG riidepuu, 8 tk kmpl.

BUMERANG vormihoidja riidepuule, valge.
702.932.74

0,49 €

404.324.79

0,99 €

BUMERANG klambritega riidepuu.
Naturaalne värvitoon

STAJLIG riidepuu tuppa/õue, valge.
5 tk kmpl

002.914.19

3,99 €
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Integreeritud valgustus
Tänu riidekapi valguslahendusele on lemmikriideid lihtne üles
leida. Sa ei pea kasutama laetulesid ja oma kaaslast hommikul
üles äratama, et kapist midagi võtta. Selle asemel alustad päeva
meeldiva pehme valgusega, mis lülitub sisse kohe, kui riidekapi
ukse avad.

TRÅDFRI juhtmevaba hämardi. TRÅDFRI juhtmevaba
hämardajaga saate valgust hämardada juhtmevabalt.
Hämarda enda valgustust juhtmevabalt ja kohanda valguse
tugevust vastavalt tegevusele.

STÖTTA LED-valgusriba, töötab aku/patareidega, valge.
Loodud PLATSA kappidele. Tuli süttib ja kustub automaatselt
koos kapiukse avamise ja sulgemisega, tänu millele ei kulu
liigselt energiat. Sobib suurepäraselt hingedega uste või
lükanduste taha või sahtlitesse, nii et leiad vajalikud esemed
teisi häirimata üles. Aku/patareid on müügil eraldi. Vaja
läheb nelja AA-tüüpi aku/patareid (32 cm pikkusega ribale
kahte). IKEA soovitab LADDA AA 2450 mAh taaslaetavaid
akupatareisid, mis peavad ühe laadimisega vastu umbes
poolteist kuud, kui valgusriba põleb viis minutit päevas.
32 cm, 50 lm

103.600.87

9,99 €

52 cm, 70 lm

503.600.90

12,99 €

72 cm, 80 lm

903.600.93

14,99 €

Valge

004.684.32

6,99 €

TRÅDFRI LED draiver. Tuleb täiendada FÖRNIMMA
toitekaabliga, mida müüakse eraldi. Kui lisad TRÅDFRI lüüsi/
juurdepääsu ja IKEA Home smart rakenduse, saad luua mitu
gruppi valgusallikaid ja kontrollida neid eri viisidel.
Juhtmevaba hämardajat saad kasutada kuni 10 valgusal
lika hämardamiseks või sisse/välja lülitamiseks – kõik need
käituvad samamoodi.

VAXMYRA LED-kohtvalgusti, 2 tk kmpl. 1,4 W. Valgustab
kappide sisu ja loob hubase meeleolu. Sobib ideaalselt
klaasustega kappidele. Täiendada 19 W ANSLUTA juhtmega
LED-trafoga.

Hall, 10W

503.561.87

20 €

Hall, 30W

603.426.56

25 €

Valge, Ø 6,8cm, 65 lm

104.218.68

12,99 €

FÖRNIMMA toitejuhe 3.5 m. 1 või kuni 10 jadamisi ühenda
tud lampide vooluvõrku ühendamise jaoks. Kui tahad lampe
sisse-välja lülitada või nende valgust korraga mahedamaks
muuta, kasuta TRÅDFRI juhtmevaba hämardit.

Allumiiniumi värvi, Ø 6,8cm, 65 lm

304.218.86

12,99 €

Valge

ANSLUTA juhtmega LED-trafo koos juhtmega saab lülitada
sisse/välja ühe lülitiga.
804.058.41

505.046.92

15 €

4,99 €

19,99 €

SKYDRAG LED valgusriba on disainitud PLATSA toot
esarjale. SKYDRAG valgusriba võid kasutada oma PLATSA
riidekapis, et luua pehme valgus, mis aitab sul õiged riided
ka pimedatel hommikutundidel kiiresti üles leida. Kui soovid
ühendada valgusriba TRÅDFRI juurdepääsu/lüüsi ja juht
mevaba hämardiga, saad valgustust hõlpsasti sisse/välja
lülitada ja hämardada.
60cm, 380lm

304.395.89

15 €

80cm, 380lm

104.395.90

20 €

903.947.00

4€

2m

303.946.99

5€

Valge

6,99 €

TJUGO hoiulaekaga laadija. 8 eraldi laadimiskanalit,
et saaksid korraga laadida 1-8 laetavat akupatareid ning
ühtlasi laadida koos AA ja AAA patareisid. Kui akupatareid
on täis laetud, lülitub akulaadija ooterežiimile. Seega saad
patareid laadijas hoida kuni sul neid vaja läheb.
804.351.69

0.7 m

TRÅDFRI juurdepääs/lüüs. TRÅDFRI lüüsi ja TRÅDFRI
rakenduse abil saate juhtida iga valgusallikat eraldi ja luua
erinevat tüüpi atmosfääri.

STENKOL patarei laadija. 4 individuaalset laadimise kanalit
võimaldavad teil laadida 1 või kuni 4 akut korraga. Lülitub
automaatselt välja, kui patareid on laetud, kahjustatud või
liiga kuumad. Laadimisaeg sõltub patareide arvust ja nende
energiavõimsusest. Näiteks neli suure võimsusega patareid
laevad 8 tunniga, aga kaks suure võimsusega patareid
laevad ainult nelja tunniga.
904.969.54

4€

FÖRNIMMA ühenduskaabel, valge. Saab kasutada otsese
ühendusena TRÅDFRI LED-draiverite vahel, nt. seinakappide
kahe sektsiooni vahel, üks ühendus vooluvõrguga.

LADDA laetav akupatarei. Kui kasutad sageli leelispatare
isid, saad LADDA laetavatele akudele üle minemisega hoida
kokku raha, tekitada vähem jäätmeid ning vähendada enda
jalajälge keskkonnale. Kui kasutad laetavaid akupatareisid,
on sul kasutusvalmis patareid alati kodus olemas ja sul ei
tule peaaegu kunagi uusi osta. LADDA 2450 mAh laetavad
akupatareid annavad sulle umbes 30% rohkem tööaega kui
LADDA 1900 mAhp patareid.
2450 mAh

504.468.81

18

403.378.06

24,99 €

Teenused
Pakume laia valikut teenuseid, et aidata sind kõigega alates
mööbli kojuviimisest kuni kokkupanekuni. Muidugi on nii, et
mida rohkem teed ise, seda madalam on ka hind. Aga mida
rohkem teeme meie sinu eest ära, seda rohkem jääb sulle aega
puhkamiseks ja lõõgastumiseks.

Kojuvedu
Kojuveoteenuse saad oma tellimusele
lisada olenemata sellest, kas teed telli
muse veebis või kohalikus kaupluses. Ja
me ei piirdu kauba toomisega esiukseni,
vaid toome selle sinu valitud ruumi.

Kokkupanek
Paneme su IKEA mööbli sinu
kodus kokkupanekujuhiste järgi kokku.
Kokkupanekuteenus sisaldab tasuta
1-aastast garantiid tööle ja pakendite
keskkonnasõbralikku jäätmekäitlusesse
suunamist.

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €
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Sa võid oma meelt muuta
Ostu tagastamiseks on sul aega 365
päeva. Et tagastamine oleks lihtsam,
hoia tšekk alles. Sa võid vabalt oma
meelt muuta. Tagasta kasutamata toot
ed originaalpakendis 365 päeva jooksul
pärast ostu sooritamist, et saada kogu
raha tagasi.

Hinnad kehtivad kuni 31. august 2022

