
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.

Sinu lapse ohutus ja mugavus
Lapsevanemaks saamine on imeline, kuid see võib olla ka murerohke aeg. Seepärast 
 testitakse meie võrevoodeid hoolikalt, et need vastaksid maailma  rangeimatele 
 ohutusstandarditele. Meie võrevoodid on vastupidavad ja stabiilsed ning need ko-
hanevad  beebide kiire kasvuga. Nii magad ka sina nagu beebi!

Magusa ja turvalise une nimel
Ükski lapsevanem ei peaks valima taskukohase hinna ning oma lapse turvalisuse ja 
mugavuse vahel. Sel põhjusel lõimegi oma võrevoodite madratsite tootevaliku. Kõik 
meie madratsid, mis on tugevad ja õhku läbilaskvad, vastavad rangetele ohutusstand-
arditele. Nii ei puhka öösel hästi mitte ainult sinu laps, vaid ka sina.

Ostujuhend

Beebi uni
Võrevoodid, madratsid ja tarvikud



2

Ohutus on esmatähtis

Hea teada

Laste ohutus on alati olulisim
Meie tooted on disainitud ja neid on testitud nii, et need 
 vastaksid kõikidele ohutusnõuetele riikides, kus neid müüakse. 
Samuti  testime kõiki lastetooteid meie akrediteeritud katsela-
boris Rootsis ning  sõltumatutes akrediteeritud katselaborites ja 
instituutides üle kogu maailma.

IKEA tooted vastavad voodite ja madratsite ohutusnõuetele 
kogu maailmas. Euroopa turu jaoks mõeldud võrevoodeid testi-
vad Euroopa katselaborid ja need vastavad Euroopa  standardile 
EN 716-1. Madratsid vastavad Euroopa turul EN 16890 tingi-
musele, mille on seadnud Euroopa Standardikomitee ehk 
Comité Européen de Normalisation (CEN). 

Kui soovid lisateavet konkreetse ohutus- või testimisstandardi 
kohta, võta ühendust kohaliku tarbijaorganisatsiooniga või selle 
standardi seadnud asutusega. 

Kuidas meie võrevoodeid testitakse?
Kõik meie võrevoodid läbivad mitu erinevat testi, et tagada 
nende kasutamise ohutus. Kõigepealt kontrollitakse, et neil 
poleks  väljaulatuvaid ja lahtisi osi ning teravaid servi. Seejärel 
mõõdetakse ära kõik vahed ja avad pulkade ja võrevoodi 
põhja liistude vahel. Voodil  kontrollitakse löögi- ja survetestiga 
tugevust, stabiilsust ja  vastupidavust ning seda, et pulgad 
oma õigest asendist välja ei pöörleks ja  potentsiaalselt oht-
likke avasid ei tekitaks. Ka võrevoodi põhja testitakse. Näiteks 
Euroopa turu jaoks mõeldud võrevoodite puhul tehakse seda 
10-kilose esemega, mida kukutatakse voodile 1000 korda viiel 
erineval moel.

Samad või sarnased testid viiakse läbi võrevoodi põhjadega 
kõikidel turgudel, kus me tegutseme, kuid testid võivad riikides 
kehtestatud erinõuetest lähtuvalt mõnevõrra erineda.

1. Ei mingeid väikseid osi, mida saaks eemaldada või 
mis  võiksid ise lahti tulla. See on oluline lämbumisohu 
vältimiseks.

2. Ümarad servad ja nurgad. 
3. Õhku läbilaskev võrevoodi põhi, et vältida hallituse teket.
4. Tugev võrevoodi põhi.
5. Vahe pulkade vahel on loodud optimaalse ohutuse 

 tagamiseks  (beebidel ei saa pea nende vahele kinni jääda).
6. Stabiilne, vastupidav konstruktsioon.
7. Mittemürgised materjalid ja pind.

1 2
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Mõtle oma vajadustele
Nii sina kui ka sinu laps magate paremini, kui lapsel on 
oma võrevoodi. Võrevoodi on suletud, kuid hästi õhutatud 
 magamiskeskkond – laps ei saa välja veereda ja tal ei hakka 
ebamugav ega palav. Enamik  imikuid magab sügavalt ja neid ei 
häiri kergesti müra, hääled ega  muusika. Sellegipoolest ei maga 
nad korraga pikalt ja ärkavad sageli üles. Võrevoodi suletud 
keskkonnas tunneb su laps end kaitstuna.

Meie valikust leiad traditsioonilises stiilis võrevoodeid, aga 
ka neid, millel on moderne kuju. Tee valik vastavalt omaenda 
stiilile, et see su koduga hästi kokku sobiks.

Loodud koos lapsega kasvama
Erinevad eluolukorrad nõuavad erinevaid lahendusi, kuid kõik 
beebid kasvavad kiiresti. Seetõttu on enamik meie  võrevooditest 
disainitud nii, et ühe külje saab eemaldada, kui laps on piisavalt 
suur, et ise voodisse või voodist välja ronida.

Kuidas võrevoodit valida

Võrevoodi
2 kõrgusega  

võrevoodi 
põhi

3 kõrgusega  
võrevoodi 

põhi

Eemaldatav 
külg Hoiuruum Kaitsepiire

GULLIVER — — —

GONATT — —

SOLGUL — — — —

SNIGLAR — — — —

SMÅGÖRA — — —

SUNDVIK — — —

MYLLRA —

1. Kui beebi on alles väga väike, 
saab põhja kõrgemale panna.

2. Kohe, kui beebi ise istuma hakkab, 
pane põhi madalamale.

3. Kui laps on ise voodisse ronimiseks 
piisavalt suur, saab ühe võrevoodi 
külje  eemaldada.

1

1 3

2 3

4

MYLLRA võrevoodi
Põhjal on kolm võimalikku asendit (1-3) ja eemaldatav külg (4).

2
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Kõik osad ja hinnad

Võrevoodid
Meil on lai valik erineva stiili ja viimistlusega võrevoodeid. 
Olenemata sellest, millise kasuks sa otsustad, võid olla  kindel 
selles, et iga detail on hoolikalt läbimõeldud. Oma lapse 
turvalisuse tagamiseks kasuta alati sama suurusega voodit ja 
 madratsit, et vältida vahesid, millesse võib lapse pea kinni jääda.

GONATT sahtliga võrevoodi 68×103 cm. Võrevoodi põhja 
saab paigutada kahele erinevale kõrgusele. Ühe külje saab 
eemaldada, et laps saaks ise voodisse ja sealt välja ronida, 
kui ta on selleks juba piisavalt suur. Võrevoodi all on ma-
hukas panipaigasahtel koos rullikutega mänguasjadele ja 
lisavoodipesule – lihtne sisse ja välja rullida ja sisseehitatud 
sahtlistopper, mis hoiab sahtli ilusti paigal.
Valge 304.670.92 179 €

                                                   
GULLIVER 60×120 cm. Võrevoodi põhja saab panna kahele 
erinevale kõrgusele. Ühe võrevoodi külje saab eemaldada, 
kui laps on  piisavalt suur, et voodisse ja voodist välja ronida. 
Sinu laps magab nii ohutult kui ka mugavalt, kuna voodi 
põhja  vastupidavaid  materjale on testitud tagamaks, et see 
teda õigesti toetab. Võrevoodi õhku läbilaskev põhi tekitab 
õhuringluse, mis loob hea keskkonna  magusaks uneks.
Valge 102.485.19 79,99 €

SMÅGÖRA võrevoodi 60×120 cm. Võrevoodi põhja saab 
panna  kahele erinevale kõrgusele. Sinu laps magab nii 
ohutult kui ka  mugavalt, kuna voodi põhja vastupidavaid 
materjale on testitud tagamaks, et see teda õigesti toetab. 
Võrevoodi õhku  läbilaskev põhi tekitab õhuringluse, mis 
loob hea keskkonna magusaks uneks. 
Valge 504.612.30 89,99 €

SNIGLAR võrevoodi 60×120 cm. Võrevoodi põhja saab 
panna kahele erinevale kõrgusele. Sinu laps magab nii 
ohutult kui ka mugavalt, kuna voodi põhja vastupidavaid 
materjale on testitud tagamaks, et see teda õigesti toetab. 
Võrevoodi õhku läbilaskev põhi tekitab õhuringluse, mis 
loob hea keskkonna magusaks uneks. 
Pöök 302.485.37 44,99 €

SUNDVIK võrevoodi 60×120 cm. Võrevoodi põhja saab 
panna kahele erinevale kõrgusele. Ühe võrevoodi külje saab 
eemaldada, kui laps on  piisavalt suur, et voodisse ja voodist 
välja ronida. Sinu laps magab nii ohutult kui ka mugavalt, 
kuna voodi põhja vastupidavaid materjale on testitud taga-
maks, et see teda õigesti toetab.
Valge 002.485.67 99 €
Hall 504.940.75 99 €

MYLLRA võrevoodi 60×120 cm. Kui soovid terve lastetoa 
samas stiilis teha, võid voodit kombineerida SMÅSTAD hoi-
usarjaga – need sobivad omavahel ideaalselt. Sinu laps saab 
ohutult magada ka pärast ühe võrevoodi külje eemaldamist, 
kuna komplektis on kaitsepiire. 
Valge 904.835.84 249 €
Hele türkiissinine 804.626.19 249 €
Kahvaturoosa 504.626.11 249 €

Täiendavad tooted
Muuda oma lapse magamisase veelgi mõnusamaks.

LENAST võrevoodi pehmendus, 60×120 cm. Turvaline ja 
kindel magamiskeskkond on parim asi, mida sa oma lapsele 
anda saad. Kaitsemadrats ei lase beebil end võrede vastu 
ära lüüa või nende vahele kinni jääda.
Täpiline/valge/hall 904.539.02 17,99 €

KLAPPA beebikarussell. Liikumine ja teravad kontrastid 
 stimuleerivad beebi nägemist.
Kollane 403.650.26 5,99 €

GULLIGAST beebikarusell. Sellel liikuval rippmänguasjal on 
mahedad kujud, mis on inspireeritud loodusest ja see on su 
lapse voodi kohal kindel pilgupüüdja. Su beebi näeb kõiki 
nägusid ja mustreid ning see voodikarussell loob rahuliku 
meeleolu, kui on vaja mähkmeid vahetada.

Mitmevärviline 304.842.61 7,99 €
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2. Mõtle individuaalsetele vajadustele 
Mitu aastat sa võrevoodi madratsit kasutad? Mida kauem 
sa kavatsed sama madratsit kasutada, seda enam tuleks 
pöörata tähelepanu  madratsi valikule. Kui soovid kas-
utada sama madratsit ka siis, kui beebist pisipõnn saab, on 
 soovitatav paksem ja  vastupidavam  madrats, mis toetab 
paremini vanemaid beebisid ja väikelapsi,  kellele meeldib 
oma võrevoodites seista ja hüpata.

3. Vali madrats välja 
Järgmistelt lehekülgedelt leiad kõik meie beebimadratsite 
 pakkumised koos üksikasjalike kirjeldustega.

1. Otsusta, milline materjal 
Sul on valida vedrude ja vahu vahel. Kõik materjalid on 
 ohutud ja  hügieenilised. Kui otsustamine on raske, küsi 
endalt, millisel  madratsil sa ise magada eelistad? 
 
Vedrumadratsid: Vedrumadratsid on valmistatud 
 taskuvedrudest. Nende struktuur võimaldab õhul vabalt 
liikuda, mis tagab hea  õhuringluse ja soodsa magamiskesk-
konna. Vahtplastist kaitsekarp lisab  mugavust ja vastupida-
vust. 
 
Vahtmadratsid: Vahtmadratsites kasutatakse kvaliteetset 
 polüuretaanvahtu või  spetsiaalset kõrge vastupidavusega 
vahtu. Mõlemad on hästi  lõigatud, tugevad ja magamiseks 
mõeldud, mistõttu on need  madratsites ohutud. Kõrge 
vastupidavusega vaht leevendab  survepunkte ning pakub 
kasvavale lapsele mugavust ja tuge.

Kuidas võrevoodi madratsit valida

Hea teada

1. Kõik meie võrevoodite madratsid on jäigad, et su lapsel oleks 
 turvaline magada.

2. Kõik madratsid vähendavad mingil määral survet, sest need 
on  valmistatud kas taskuvedrudest või väga vastupidavast 
vahust. 

3. Õhku läbilaskev kate tagab hea õhuringluse.
4. Tänu hoolikalt valitud materjalidele ja madratsiosadele käib 

kõikidest  lastemadratsitest õhk hõlpsasti läbi.
5. Eemaldatavad ja pesumasinas pestavad katted loovad sinu 

lapsele  hügieenilise magamiskeskkonna.

1
2

3 4
5
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Kõik võrevoodite madratsid ja hinnad

Kõik meie võrevoodite madratsid on valmistatud vastupidavat-
est  materjalidest, mis on sinu lapsele ohutud. Kuna neis ei ole 
ohtlikke  kemikaale ja need lasevad õhku hästi läbi, on sinu 
lapsel turvaline ja  mugav magada. Mõnel madratsil on ka san-
gad, mis lihtsustavad voodi tegemist. Madratsite materjalidel 
on erinevaid omadusi. Näiteks vaht on elastne ja jaotab lapse 
kehakaalu ühtlaselt ära. Seda teeb ka kõrge vastupidavusega 

vaht, kuid selle kuju taastub veelgi kiiremini 
ja madrats peab kauem vastu. Vedrumadratsites on pakitud 
 taskuvedrud, mis järgivad täpselt lapse liikumist. 

Oma lapse turvalisuse tagamiseks kasuta alati sama suurusega 
võrevoodit ja  madratsit, et vältida vahesid, millesse võib lapse 
pea kinni jääda.

Vahtmadratsid

Hooldusjuhised
Kate:

    
PLUTTIG. See madrats on valmistatud 5 cm paksusest vahust ning selle mõlemal 
pool on ühesugune pehme ja sile pind. Saad selle soovi korral lihtsasti ümber 
pöörata. Katet saab lapiga  puhastada, kuid seda ei saa eemaldada.

60×120 cm 003.145.81 12,99 €

Hooldusjuhised
Kate:

    
PELLEPLUTT. See madrats on valmistatud 6 cm paksusest vahust ja selle mõlemal 
pool on  ühesugune sile pind. Saad selle soovi korral lihtsasti ümber pöörata. Katet 
saab ka eemaldada 
ja  pesumasinas 60 °C juures pesta.

60×120 cm 003.364.13 19,99 €
 

Hooldusjuhised
Kate:

     
Sisemine kate:
Puhasta niiske lapiga.
KRUMMELUR. Sellel 8 cm paksusel madratsil on kaks erinevat pinda – üks keskmise 
jäikusega laineline pool ja teine jäigem sile pool. Vahtmaterjali struktuur muudab 
madratsi mugavaks ja õhku läbilaskvaks, toetades last ja luues meeldivat maga-
miskeskkonda. Kate on kergesti  eemaldatav ja seda saab pesumasinas 60 °C juures 
pesta.

60×120 cm 003.210.15 39,99 €
 

Hooldusjuhised
Kate:

     
Sisemine kate:
Puhasta niiske lapiga.
SKÖNAST. 8 cm paksune madrats, mille survet vähendav, elastne ja vastupidav vaht 
taastab oma kuju kiiremini ja kestab kauem kui tavaline vaht. See materjal järgib sinu 
lapse kehakuju ja pakub oma jäikusega head tuge. Kate on kergesti eemaldatav ja 
seda saab pesumasinas 60 °C juures pesta.

60×120 cm 703.210.12 49,99 €
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Hooldamine ja puhastamine

Kate
Enamik väliskatteid on eemaldatavad ja pesumasinas pestavad, 
et sinu lapsel oleks hügieeniline magamiskeskkond. Samuti käib 
neist õhk hästi läbi, mis tagab vajaliku õhuringluse. Kõik meie 
katted on beebi naha vastas pehmed.

Madrats 

Tuuluta madratsit regulaarselt, et seda värskena hoida.

Ära pese Pesumasinas pestav
60 °C juures

Pesumasinas pestav 
40 °C juures

Ära valgenda Ära tsentrifuugi

Tsentrifuugimine
normaalsel temperatuuril

Ära triigi Triikimine
keskmisel temperatuuril

Ära puhasta keemiliselt

Täiendavad tooted

Hooldusjuhised

    
LEN kummiga lina. Kumm hoiab lina paigal, et sinu laps saaks ohutult magada ja et 
hommikuks lina tema keha ümber ei oleks.

Valge 501.139.38 7,99 €

Hooldusjuhised

    
LEN võrevoodi padi 35×55 cm. Soovitatav alates 12 kuu vanustele.

Valge 000.285.08 2,99 €
 

Hooldusjuhised

    
LENAST võrevoodi tekk 110×125 cm. Soovitatav alates 12 kuu vanustele.

Valge/hall  703.730.58 14,99 €
 

Hooldusjuhised

    
LEN madratsikaitse 70×100 cm. Tõeline kangelane katastroofi korral. Viska lihtsalt 
määrdunud kaitse pessu ja pane teine asemele. Madrats jääb puhtaks. Valmistatud 
jätkusuutlikult kasvatatud puuvillast ja kahjutust plastist. Mittehingav materjal – ära 
aseta seda beebi pea alla.

Valge 401.433.04 4,99 €

Hooldusjuhised

    
LEN tekk võrevoodile 110×125 cm. Soovitatav alates 12 kuu vanustele.

Valge 600.285.10 9,99 €

Hooldusjuhised

    
LENAST madratsikaitse 60×120 cm. Kaitseb madratsit õnnetuste ja lekete eest 
ning hoiab lapse voodi hügieenilise, puhta ja kuivana. Madrats jääb kuivaks, sest 
veekindel kiht takistab vedelikul läbi pääseda. Hea algus turvalise ja hügieenilise 
 magamiskeskkonna loomisele.
Valge 703.731.00 8,99 €

Hooldusjuhised

    
SOLGUL kummiga lina hällile 50×81 cm. Kumm hoiab lina paigal ka siis, kui su 
laps viskleb ja pöörleb. Valmistatud jätkusuutlikult kasvatatud puuvillast – pehmest 
materjalist, mis hingab 
ja imab niiskust, et sinu laps magaks sügavalt terve öö.
Täpiline/triibuline 703.687.40 6,99 €
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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 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 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!


