
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.

Piisavalt ruumi nii töötamiseks, internetis surfamiseks kui mängude 
mängimiseks

MICKE laudade ja sahtliboksidega on sul võimalikult palju ruumi töötamiseks 
ja oma asjade hoiustamiseks – ja seda isegi kitsas  ruumis. Kõik osad on 
sama kõrguse ja sügavusega, nii et neid on väga lihtne kombineerida. Lisaks 
on kirjutuslaua lauaplaadi all  peidus  salajane koht juhtmete korrastamiseks.
Loo omale funktsionaalne ja meelepärane  lahendus ühe või mitme kir-
jutuslaua ja nutika hoiumööbliga. Ja muidugi võid oma isikupärast kom-
binatsiooni alati hiljem muuta või täiendada, kui sinu vajadused peaksid 
muutuma. 

OSTUJUHEND

DISAIN
Henrik Preutz

KASULIK TEAVE
Ära unusta  elektroonikaseadmete 
laadimisel  kasutusjuhendit 
 järgida. Sealt leiad  vajalikud 
juhised, kuidas seadmeid 
õigesti laadida. Me  soovitame 
 elektroonikaseadmed alati 
 elektrivõrgust välja lülitada, kui 
sa jätad need pikemaks ajaks 
järelevalveta.

MICKE
kirjutuslauad ja hoiulahendused



KÕIK OSAD JA HINNAD

KOMBINATSIOONID

Väike, aga nutikas. MICKE 73 × 50 cm suurune laud mahub 
ka kõige väiksemasse nurka. Ja kui sa veeretad laua kõrvale 
ka ratastel sahtliboksi, on sul töötamiseks või  õppimiseks veel 
rohkem ruumi, rääkimata praktilistest  lisa hoiu kohtadest.
Mõõtmed: 108 × 50 cm, kõrgus 75 cm. 
See kombinatsioon: 84,98 €

Sülearvuti või lauaarvuti? MICKE 105 × 50 cm  suurusel kirju-
tuslaual on reguleeritavate riiulitega hoiumoodul. Lisaruumiga 
moodulis saad hoida nii oma raamatuid, CD-sid kui nutividi-
naid. Ja kui sul on lauaarvuti, siis mahub see ideaalselt selle 
väikesesse tühimikku.
Mõõtmed: 105 × 50 cm, kõrgus 140 cm. 
See kombinatsioon: 99,99 €

MICKE kirjutuslaud. 73 × 50 cm, kõrgus 75 cm. Tänu tagu-
mises osas asuvale juhtmeavale on pistikupesade ja kaablite 
peitmine üllatavalt lihtne.

Valge 302.130.76 39,99 €
Mustjaspruun 202.447.47 39,99 €

MICKE kirjutuslaud. 105 × 50 cm, kõrgus 75 cm. Sellel 
kirjutuslaual on paindlik sahtli ja kapiga hoiukoht, mida saad 
paigaldada nii vasakule kui paremale – nii saad oma ruumist 
alati maksimumi võtta.

Valge 802.130.74 69,99 €
Mustjaspruun 102.447.43 69,99 €

MICKE riiulitega lisamoodul. 105 × 16 cm, kõrgus 68 cm. 
Hoia oma kirjutuslaud paberitest vaba ja kirjuta märkmed 
tagapaneelil olevale magnettahvlile. Või  kinnita enda tähtsad 
nimekirjad sinna magneti abil.  
Pea meeles, et kui sa asetad lisamooduli kirjutuslaua peale, 
siis tuleb kogu kombinatsioon panna vastu seina, et see ümber 
ei kukuks.

Valge 901.800.25 30 €
Mustjaspruun 501.800.27 30 €

MICKE kirjutuslaud. 142 × 50 cm, kõrgus 75 cm. Tänu tagu-
mises osas asuvale juhtmeavale on pistiku pesade ja kaablite 
peitmine üllatavalt lihtne.

Valge 902.143.08 79,99 €
Mustjaspruun 602.447.45 79,99 €

MICKE ratastel sahtliboks. 35 × 50 cm, kõrgus  
75 cm. Pikenda oma laua tööpinda ratastel sahtli boksiga. Kõik 
MICKE sarja kirjutuslauad ja sahtliboksid on sama kõrgusega.

Valge 902.130.78 44,99 €
Mustjaspruun 802.447.49 44,99 €

KOPPLA pikendusjuhe. 30 × 6 cm, kaabli pikkus 300 cm. 
KOPPLA pikendusjuhtmega saad samaaegselt mobiiltelefoni 
laadida ja arvutis töötada, sest sellel on nii pistiku- kui ka 
USB-pesad.

4 pistikupesa + 2 USB-pesa 902.808.26 14,99 €
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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!


