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Sisukord

Elu köögis möödub palju su-
juvamalt, kui su sahtlid täie-
likult avanevad ja sa kõigele ligi 
pääsed. Karpide ja  kastidega sinu 
 kappides ja sahtlites leiad sa selle, 
mida otsid, lihtsa  vaevaga üles. 
Vaata lk 123.

Köögisaar on üks väga hea 
koht suhtlemiseks, mis pakub 
sulle ka lisaruumi töötamiseks. 
VADHOLMA  köögisaare tööpinna 
pealmine kiht on tugevast 
 tammepuidust ja see peab vastu 
kõigele, näiteks muffinite küpse-
tamisele ja perega mängude 
mängimisele.  
Vaata lk 136.

Sa võid kõike ise teha, aga ei pea. Me saame sind oma laia 
 teenusevalikuga aidata, alates mõõtmisest ja planeerimisest, 
lõpetades köögi paigaldamisega. 
Vaata lk 4.
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Teenused

Meie lai teenusevalik annab sulle võimaluse otsustada, kui palju sa ise teha 
tahad ja kui palju sa tahad, et meie sinu eest ära teeksime.
 
Altpoolt leiad kõik teenused, mida me pakume, ja nende hinnad. Lisainfot 
teenuste kohta leiad meie kodulehelt: ikea.ee/et/page/customer-service

Teenused

Köögi planeerimine Mõõtmine Kojuvedu
Pane oma uue köögi 
 planeerimiseks  kinni aeg ühe meie 
IKEA köögieksperdi juures. Sina 
tood köögiks mõeldud ala mõõdud 
ja joonise, meie aitame sind 
inspiratsiooni ja  funktsionaalsete 
 lahendustega kõiges: kappide ja 
 köögimasinate paigutus, lauad, 
hoiuruum,  valgustus ja valamud.

Sinu eelistusest lähtuvalt 
mõõdame toa ära ja kontrollime 
kõik üle, alates akende, uste ja 
 pistiku pesa de  asetusest, lõpetades 
seinte materjali ja  seisukorraga.

Pole vahet, kui suure ostu sa teed,
me teeme raske töö ära ja toome 
su tellimuse sulle koju või ettevõtte 
ruumidesse.

Planeerimisteenus on tasuta. Hind alates: 59 € Hind alates: 9,99 €

Köögi paigaldamine
Kui tahad enda jaoks asjad 
 lihtsaks teha, siis me võime sinu 
köögi ise paigaldada. Me teeme 
sinu eest ära kõik aeganõudvad 
tööd, nagu valamute, kraanide ja 
 tööpindade paigaldamine. Ja sa 
võid  rahulikult hingata, teades, et 
 elektrilised  kodumasinad on õigesti 
 paigaldatud.

Hind alates: 196 €*
*lisandub torutööde ning kodumasinate ja 
valgustuse paigalduse tasu
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Teenused

Järelmaksuteenus
Sa ei pea kõige eest ühe korraga 
tasuma. Enda ostude eest saad 
tasuda osade kaupa ja valida, kui 
pika perioodi jooksul sa seda teha 
soovid. IKEA-s osutab järelmaksu-
teenust SVEA Finance AS.

Sa võid seda ise teha, 
aga ei pea
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IKEA köögid

Millist kööki sa otsid?

Olenemata sellest, kas sa tahad terviklikku köögisüsteemi, nagu METOD, mida sa 
saad enda äranägemise järgi isikupäraseks muuta, või lihtsamat kööki, mille saab 
ühe päevaga paika panna – meil on olemas just see, mida sa otsid. Siin on kolm 
erinevat IKEA kööki, mis vastavad erinevatele vajadustele ja soovidele.

METOD köögisüsteem
Meie METOD köögisüsteem 
 koosneb erinevas suuruses 
 kappidest, mis sobivad nii 
köögi paigutuse kui ka sinu 
 harjumustega. Selle süs-
teemi paindlikkus pakub 
lõputult  võimalusi – saad 
 kujundada täpselt sellise 
köögi, mis on  täiuslik sinu ja 
ruumi  vaatenurgast. Oleme 
 arendanud välja ka suure 
valiku sahtlisisusid ja kor-
rastajaid, mis võimaldavad 
 asjadele kiiresti pilgu peale 
heita ja ka kappide kõige 
kaugematesse nurkadesse 
ulatuda. Lisaks on sul valida 
suure hulga  esipaneelide, 
tööpindade, valgustuste, 
valamute, segistite, nuppude 
ja palju muu vahel, et köök 
omanäoliseks muuta.
Vaata lk 8.
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IKEA köögid

SUNNERSTA miniköök 
Kui sulle meeldib lihtsus ja suur köök on liiast, võib just 
SUNNERSTA sinu jaoks õige valik olla. Seda paindlikku 
minikööki on lihtne osta, koju viia, paigaldada ja endaga kaasa 
võtta, kui sa kuhugi mujale kolid. Lisa TILLREDA kaasaskantav 
induktsioonpliidiraud ja TILLREDA külmkapp ning sul ongi 
olemas põhilised funktsioonid, mida võib vaja minna väikeses 
korteris, külalistemajas, ühiselamutoas või kus iganes sa oma 
järgmist rooga valmistada plaanid. 
Vaata lk 78.

KNOXHULT köök
KNOXHULT koosneb eelnevalt kokkupandud moodulitest, 
mida saad paigutada nii nagu ise tahad. Koos meie LAGAN 
kodumasinatega saad kõikide põhifunktsioonidega tervik-
liku köögi madala hinnaga. Lisa omal valikul valamu, segisti, 
nupud ja käepidemed, et kööki täiustada. Eelnevalt kokku-
pandud moodulite lihtsus teeb paigaldamise nii lihtsaks, et 
sa saad täielikult funktsionaalse köögi paika ja tööle samal 
päeval, kui sa selle IKEA väljastuspunktist koju tood. 
Vaata lk 74.

ENHET köök
Mis iganes kuju su kodu võtab, ENHET köök sobib sellega 
 täiuslikult. Leia eelnevalt kombineeritud ja taskukohased la-
hendused veebist ja pane need ilma spetsiaalsete tööriistade-
ta kokku – need käivad lihtsalt  klõpsuga kokku. ENHET annab 
sulle võimaluse köök omanäoliseks muuta, avatud riiulite ja 
kinniste kappide, nurgakapi,  erinevat värvi uste ja mitmesug-
uste tarvikutega.
Vaata lk 46.
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Võimalusi on lõputult
METOD köögisüsteemide mooduldisain 
teeb need lihtsasti paigaldatavaks ja pa-
kub  köögi disainimisel lõputult võimalusi. 
Olgu sul siis traditsiooniline maitse, 
armastad modernse stiili minimalismi või 
jääd kuskile kahe vahele, sa leiad kindlasti 
midagi, mis just sulle sobib.

Köök on tõeliselt kaunis, kui see on ka 
funktsionaalne ja vastab vajadustele. 
METOD  köögiga on sul võimalik saavutada 
tahetud välimus ja kõike täiuslikult korras 
hoida. 

Otsusta, milline on sinu unistuste köögi 
stiil ning vali välja uksed ja sahtlite esipa-
neelid, valgustus, tööpind, valamu, segisti, 
nupud, käepidemed ja tarvikud.

IKEA METOD köögil on 
25-aastane garantii. 
Loe lähemalt lk 141.

METOD 
köögisüsteem
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METOD uksed 
ja sahtlite 
esipaneelid

Vali oma stiil!
Olgu su isiklik stiil või eelistus milline 
tahes, vali köögile just selline välimus, 
mida sa  kindlasti aastaid armastad. See 
on ju  ikkagi su köögi nägu ja sa veedad 
seal suure  tõenäosusega palju aega.

Meil on suur valik materjale ja viimist-
lusi, mille seast saad valida just need, 
mis sinu stiiliga kokku lähevad – pole 
vahet, mis sulle meeldib! Alates rikkalike 
 detailidega  traditsioonilistest ustest ja 
sahtlite  esipaneelidest, lõpetades inte-
greeritud  käepidemetega ja kõrgläikega 

modernsete uste ja sahtlite esipaneel-
idega, mis jätavad avatud ja puhta ilme 
– meil on see kõik olemas!

See, millise köögi sa endale valid, on 
täielikult sinu otsustada, sest see on sinu 
köök! Me oleme kandnud hoolt selle 
eest, et kõik meie uksed ja esipaneelid 
oleksid vastupidavad ja  kvaliteetsed. 
Neil kõigil on 25-aastane  garantii, taga-
maks, et sinu ükskõik milline valik peab 
ka aastaid vastu.

Köögiustel on 25-aastane gar-
antii. Loe lähemalt lk 141.
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Uksed ja sahtlite esipaneelid

Uksed ja sahtlite esipaneelid

Siledad uksed ja sahtlite esipaneelid
Siledate ustega valitsevad su köögis sirgjoonelisus, 
lihtsast i  puhastatavad pinnad ja tõeliselt kaunis lihtsus! 
Vali suure hulga  viimistluste, värvide ja materjalide 
seast.

Kõrgläikega uksed ja sahtlite 
esipaneelid
Kõrgläikega pinnad sobivad kõigile, alates minimalis-
tidest ja  lõpetades metsikute lastega peredega. Plekke 
pole vaja karta, sest neid on täpselt sama kerge eemal-
dada kui tekitada!

Raamitud uksed ja sahtlite esipaneelid
Raamitud uksed ja sahtlite esipaneelid on rikkalike 
detailidega ning jätavad käsitöö mulje. Need annavad 
köögile  maalähedase ja  traditsiooniline ilme. Kõikides 
meie raamitud uste peredes on olemas ka sobivad 
klaasuksed.

Integreeritud käepidemetega uksed                    
ja sahtlite esipaneelid
Sa ei pruugi neid kohe märgata, ja selles see mõte 
ongi! Integreeritud käepidemed annavad sinu köögile 
minimalistliku ja modernse hõngu.
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Uksed ja sahtlite esipaneelid

ASKERSUND
Värv/disain: hele saare imitatsioon. 
Materjal: puitlaastplaat ja melamiinkile.

ASKERSUND on hele saare imitatsiooniga uks, 
millel on nähtav ja tuntav puusüümuster. 
See annab köögile heleda ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 303.318.57 10 €

ASKERSUND
Värv/disain: tumepruun saare imitatsioon.
Materjal: puitlaastplaat ja melamiinkile. 

ASKERSUND on tume saare imitatsiooniga uks, 
 millel on nähtav ja tuntav puusüümuster. 
See annab köögile sooja ja  modernse ilme. 
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 604.252.46 10 €

KUNGSBACKA
Värv/disain: antratsiidi tooni.
Materjal: puitlaastplaat ja taastöödeldud 
 plastpudelitest kile.

KUNGSBACKA uks, millel on musta värvi matt 
 viimistlus ja kaks faasitud äärt. See on tehtud 
taastöödeldud   puidust ja plastpudelitest ning an-
nab sinu köögile  modernse ja voolujoonelise ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 403.373.35 19 €

Siledad uksed ja sahtlite esipaneelid

SINARP 
Värv/disain: pruun.
Materjal: läbipaistva lakiga tammespoon ja tam-
mepuit.

SINARP – moodsa aktsendiga ajatu disain, puidu 
isikupärased tumedad toonid. Tammepuidust 
ääris joonistab esikülje elegantselt välja, andes 
köögile peenema ja soojema ilme. 
SINARP sari sobib HASSLARP ustega.

400×800 mm 704.041.54 37 €
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Siledad uksed ja sahtlite esipaneelid

BODARP
Värv/disain: hallikasroheline.
Materjal: puitlaastplaat ja taastöödeldud  kilest vi-
imistlus.

Toodetud tehastes, kus kasutatakse taastuvat 
 elektrienergiat. Hallikasrohelised BODARP uksed 
ja sahtlite esipaneelid, mis on kaetud plastpudel-
itest tehtud kilega, loovad modernse varjundiga 
ning avatud ja sõbraliku ilmega köögi.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 804.355.36 19 €

VEDDINGE
Värv/disain: valge.
Materjal: puitkiudplaat ja värvitud viimistlus. 

VEDDINGE on valge ja sile uks,
mis annab su köögile helge ja modernse ilme. 
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 002.054.31 14 €

BODBYN
Värv/disain: hall.
Materjal: puitkiudplaat ja värvitud viimistlus.

Detailiderikkal ja hallil BODBYN uksel on paneel, 
millel on kaldservaga süvend ja raamitud välimus.
See annab köögile traditsioonilise ilme.
Täiusta seda karastatud klaasist BODBYN ustega.

400×800 mm 502.210.37 26 €

BODBYN
Värv/disain: naturaalvalge.
Materjal: puitkiudplaat ja värvitud viimistlus.

Detailiderikkal ja naturaalvalgel BODBYN uksel on 
 paneel, millel on kaldservaga süvend ja raamitud 
 välimus. See annab köögile traditsioonilise ilme.
Täiusta seda karastatud klaasist BODBYN ustega.

400×800 mm 702.054.80 26 €

Raamitud uksed ja sahtlite esipaneelid
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Siledad uksed ja sahtlite esipaneelid

BODBYN 
Värv/disain: tumeroheline. 
Materjal: puitkiudplaat ja värvitud viimistlus.

Detailiderikkal ja tumerohelisel BODBYN uksel on 
 paneel, millel on kaldservaga süvend ja raamitud 
 välimus. See annab köögile tradtisioonilise ilme. 
Täiusta seda karastatud klaasist BODBYN ustega.

400×800 mm 504.445.23 26 €

Raamitud uksed ja sahtlite esipaneelid

SÄVEDAL 
Värv/disain: valge. 
Materjal: puitkiudplaat ja kileviimistlus.

SÄVEDAL valgel uksel on lai raam ja sisemine pa-
neel. See loob helge ja traditsioonilise köögi.
Täiusta seda karastatud klaasist SÄVEDA ustega.

400×800 mm 402.930.01 16 €

LERHYTTAN 
Värv/disain: must peits. 
Materjal: peitsitud saarespoon ja täissaarepuit. 

LERHYTTAN uksel on väga selge traditsiooniline 
 karakter, tänu oma täissaarepuidust kaldser-
vadega raamile ja   sisemisele spoonist paneelile. 
LERHYTTAN loob väga  õdusa köögi, millel on rus-
tikaalne sarm. Täiusta seda karastatud klaasist 
LERHYTTAN ustega.

400×800 mm 003.560.57 37 €

TORHAMN 
Värv/disain: naturaalne saar. 
Materjal: läbipaistva lakiga saarespoon ja täis-
saarepuit. 

Iga TORHAMN uks on ainulaadne, erinevate 
 puusüümustrite ja värvivaheldustega, mis rõhuta-
vad selle puidu naturaalset sarmi. See annab 
sinu köögile  traditsioonilise, kvaliteetse ja kauni 
käsitöö mulje. Täiusta seda karastatud klaasist 
TORHAMN ustega.

400×800 mm 203.134.15 37 €
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Kõrgläikega uksed ja sahtlite esipaneelid

RINGHULT
Värv/disain: kõrgläikega helehall. 
Materjal: puitlaastplaat ja kõrgläikega kileviimist-
lus.

RINGHULT helehallidel ustel on sile ja lihtne di-
sain ning kõrgläikega pind, mis on vastupidav ja 
kergesti  puhastatav. RINGHULT toob sinu kööki 
helgust ja  modernsust. Täiusta seda JUTIS akt-
sentuksega.

400×800 mm 403.271.38 26 €

KALLARP
Värv/disain: kõrgläikega tume punakaspruun.
Materjal: kõrgläikega kileviimistlus.

KALLARP on kõrgläikega uks, mis on sileda ja li-
htsa  disainiga. See annab sinu köögile värvilise 
modernse välimuse. Täiusta seda JUTIS aktsen-
tuksega.

400×800 mm 104.282.85 19 €

RINGHULT
Värv/disain: kõrgläikega valge.
Materjal: puitlaastplaat ja kõrgläikega kileviimist-
lus.

RINGHULT valgetel ustel on sile ja lihtne disain 
ning  kõrgläikega pind, mis on vastupidav ja kerg-
esti  puhastatav. RINGHULT toob sinu kööki hel-
gust ja  modernsust. Täiusta seda JUTIS aktsen-
tuksega.

400×800 mm 302.050.95 26 €
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Integreeritud käepidemetega uksed ja sahtlite esipaneelid

VOXTORP
Värv/disain: pähklipuu imitatsioon.
Materjal: puitlaastplaat ja kileviimistlus.

VOXTORP on sile uks, millel on integreeritud 
 käepidemed. See annab su köögile lihtsa, 
avatud ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 803.104.66 28 €

VOXTORP
Värv/disain: matt valge.
Materjal: puitlaastplaat ja kileviimistlus.

VOXTORP on sile matt uks, millel on integreeritud 
 käepidemed. See annab su köögile lihtsa, avatud 
ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 402.731.78 28 €

VOXTORP
Värv/disain: kõrgläikega valge.
Materjal: puitkiudplaat ja kõrgläikega kileviimist-
lus.

VOXTORP on sile kõrgläikega uks, millel on inte-
greeritud  käepidemed. See annab su köögile liht-
sa, avatud ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 203.974.86 33 €

VOXTORP
Värv/disain: kõrgläikega helebeež.
Materjal: puitkiudplaat ja kõrgläikega kileviimist-
lus.

VOXTORP on sile kõrgläikega uks, millel on inte-
greeritud  käepidemed. See annab su köögile liht-
sa, avatud  ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega. 

400×800 mm 503.211.50 33 €
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Integreeritud käepidemetega uksed ja sahtlite esipaneelid

VOXTORP
Värv/disain: tumehall.
Materjal: puitlaastplaat ja kileviimistlus.

VOXTORP on sile uks, millel on integreeritud 
 käepidemed. See annab su köögile lihtsa, 
avatud ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 804.540.92 28 €

VOXTORP
Värv/disain: tamme imitatsioon.
Materjal: puitlaastplaat ja kileviimistlus.

VOXTORP on tamme imitatsiooniga uks, millel on 
 integreeritud käepidemed. See annab su köögile 
lihtsa, avatud ja modernse ilme.
Täiusta seda JUTIS aktsentuksega.

400×800 mm 304.756.95 28 €

JUTIS
Värv/disain: mattklaas ja valge.
Materjal: karastatud klaas ja alumiinium.
JUTIS valge klaasuks on nagu kameeleon, mis so-
bitub  täiuslikult kõikide teiste esipaneelidega. Väga 
hea  valik, kui oled otsustanud klaasita paneelide kas-
uks ja soovid neile midagi aktsendiks. Käepide on 
uksega kaasas.

400×800 mm 102.058.31 26 €

JUTIS
Värv/disain: suitsuklaas ja must.
Materjal: karastatud klaas ja alumiinium. 
JUTIS suitsuklaasiga uks on nagu kameeleon, mis so-
bitub  täiuslikult kõikide teiste esipaneelidega. Väga 
hea  valik, kui oled otsustanud klaasita paneelide kas-
uks ja soovid neile midagi aktsendiks. Käepide on 
uksega kaasas.

400×800 mm 602.058.95 26 €

JUTIS klaasuksed on nagu kameeleonid, mis sobivad 
täiuslikult meie paljude köögiuste ja sahtlipaneelidega.

Väga hea valik, kui oled otsustanud klaasita paneelide 
kasuks ja soovid neile midagi aktsendiks. Käepide on 
uksega kaasas.

JUTIS klaasuksed
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METOD uksed ja sahtlite esipaneelid

Aktsent uksed
Aktsent uksed on tehtud selleks, et muuta teie köök sti-
ilsemaks ja isikupärasemaks, seetõttu on need saadaval 
vaid limiteeritud suurustes.

Sahtlite esipaneelid
Meie sahtlite esipaneelide peresse kuuluvad ainult 
sahtlite  esipaneelid ja mitte uksed. 

Need on mõeldud täiustama meie tootevaliku uksi ja 
need on saadaval piiratud suurustes.

VÅRSTA
Värv/disain: roostevaba teras.
Materjal: puitlaastplaat ja roostevaba teras.

VÅRSTA esipaneelid, mis on tehtud vastupidavast roosteva-
bast  terasest, tekitavad sinu köögis industriaalse restorani 
hõngu  ja  inspireerivad sind nagu professionaalset kokka 
paljusid  imemaitsvaid  roogi valmistama.

400×400 mm 304.105.95 21 €

JÄRSTA
Värv/disain: kõrgläikega hele türkiissinine. 
Materjal: puitkiudplaat ja kõrgläikega kileviimistlus.
Andke oma köögile isiklik viimistlus, lisades ühe või enam ak-
tsentust. JÄRSTA seeria on kaetud kõrgläikelise fooliumiga, 
mida on lihtne hooldada. 

400×800 mm 104.699.83 26 €

HASSLARP
Värv/disain: pruun mustriline.
Materjal: peitsitud tammespoon ja täistammepuit.
Muster on valmistatud detailse puidutöötehnika abil. Kolmes 
erinevas toonis tammespoon on kokku pressitud ja diago-
naalselt lõigatud teemantikujulisteks lehtedeks, kasutades 
kalasabamustrit. Sobib ideaalselt SINARP uste ja sahtli esipa-
neelidega. 

400×800 mm 904.047.80 50 €

FRÖJERED
Värv/disain: hele bambus.
Materjal: peitsitud bambus.

Bambus on vastupidav, uuenev ja jätkusuutlik materjal.
Sisseehitatud käepidemed võimendavad teie köögis olevaid 
puhtaid jooni ning tagavad avatud, moodsa välimuse. Iga 
FRÖJERED sahtliesipaneel ja kattepaneel on unikaalne, puidu 
värvivariatsioonid toovad esile materjali naturaalse ilme. 

400×400 mm 304.416.53 25 €
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METOD doors and drawer fronts

*Read more about the lighting products on page XX

PH168792

VÅRSTA
Sahtli esipaneel, 60×40 cm,  
roostevaba teras. 704.105.98

23 €



21

Viimane lihv
Pole vahet, kas oled otsustanud 
 traditsioonilisema stiili kasuks, selle 
rohkete sahtlite ja dekoratiivsete el-
ementidega, või valinud minimalistliku 
lähenemisega lihtsa ja modernse ilme 
– mõlemal juhul saad anda oma köögile 
kauni viimase lihvi.

Rõhuta oma stiili kokkusobivate 
 kattepaneelide, dekoratiivliistude, 
 katteliistude ja  jalgadega. Või siis vali 
 julgem viimistlus, mis sinu ustele ja 
sahtlitele   kontrasti pakuks. See on sinu 
enda valik!

METOD  kattepaneelid, 
 dekoratiivliistud, 
katteliistud 
ja jalad
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Väljalõikega katteliistKattepaneel DekoratiivliistKatteliist



Vali kattepaneel, millel on sama viimistlus, mis ustel, 
et köögil oleks terviklik ilme. Või vali erinevad viimist-
lused, täpselt nii nagu sulle endale meeldib!

Kattepaneelid

METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

ASKERSUND kattepaneel, tumepruun saare imitat-
sioon.

Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 604.252.32 10 €
39×106 cm 004.252.30 11 €
39×240 cm 804.252.31 37 €

62×80 cm 904.252.35 16 €
62×240 cm 204.252.34 46 €

BODARP kattepaneel, hallikasroheline.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 604.355.23 18 €
39×106 cm 004.355.21 23 €
39×240 cm 804.355.22 46 €

62×80 cm 904.355.26 24 €
62×240 cm 104.355.25 56 €

ASKERSUND kattepaneel, hele saare imitatsioon.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 603.318.46 10 €
39×106 cm 103.318.44 11 €
39×240 cm 803.318.45 37 €

62×80 cm 003.318.49 16 €
62×240 cm 203.318.48 46 €

BODBYN kattepaneel, hall.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 102.344.28 20 €
39×106 cm 302.210.62 24 €
39×240 cm 902.210.64 48 €

62×80 cm 102.210.63 30 €
62×240 cm 502.210.61 61 €

BODBYN kattepaneel, tumeroheline.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 004.444.98 20 €
39×106 cm 404.444.96 24 €
39×240 cm 204.444.97 48 €

62×80 cm 104.445.01 30 €
62×240 cm 304.445.00 61 €

VÅRSTA kattepaneel, roostevaba teras.

Suurused, laius × kõrgus
39×80 cm 804.105.88 19 €
62×80 cm 604.105.89 30 €

VÅRSTA jalgadega kattepaneel, roostevaba teras.
Suurused, laius × kõrgus

39×80 cm 804.106.06 33 €
62×80 cm 304.106.04 41 €

KALLARP kattepaneel, kõrgläikega tume pu-
nakaspruun.

Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 904.282.72 18 €
39×106 cm 304.282.70 23 €
39×240 cm 104.282.71 46 €

         

62×80 cm 204.282.75 23 €
62×240 cm 504.282.74 56 €

KUNGSBACKA kattepaneel, antratsiidi tooni.
Suurused, laius × kõrgus

39×83 cm 803.373.24 18 €
39×103 cm 203.373.22 23 €
39×240 cm 003.373.23 46 €

62×80 cm 103.373.27 24 €
62×240 cm 303.373.26 56 €

LERHYTTAN kattepaneel, must peits.
Suurused, laius × kõrgus

39×85 cm 303.560.46 28 €
39×105 cm 103.560.85 31 €
39×240 cm 503.560.45 60 €

62×80 cm 103.560.90 34 €
62×240 cm 303.560.89 93 €

LERHYTTTAN kattepaneel, helehall.
Suurused, laius × kõrgus

39×85 cm 103.523.51 28 €
39×105 cm 503.523.49 31 €
39×240 cm 303.523.50 60 €

                     

62×80 cm 503.523.54 34 €
62×240 cm 703.523.53 93 €

RINGHULT kattepaneel, kõrgläikega helehall.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 703.271.27 19 €
39×106 cm 103.271.25 24 €
39×240 cm 903.271.26 48 €

62×80 cm 103.271.30 30 €
62×240 cm 303.271.29 61 €

TORHAMN kattepaneel, naturaalne saar.
Suurused, laius × kõrgus

39×80 cm 803.134.03 28 €
39×100 cm 203.134.01 31 €
39×240 cm 003.134.02 60 €

61×80 cm 103.134.06 34 €
61×240 cm 303.134.05 93 €

VOXTORP kattepaneel, kõrgläikega helebeež.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 803.211.39 26 €
39×106 cm 203.211.37 31 €
39×240 cm 003.211.38 56 €

62×80 cm 003.211.43 31 €
62×240 cm 203.211.42 91 €

VOXTORP kattepaneel, pähklipuu imitatsioon.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 103.104.55 21 €
39×106 cm 603.104.53 26 €
39×240 cm 403.104.54 51 €

62×80 cm 503.104.58 30 €
62×240 cm 703.104.57 66 €

VOXTORP kattepaneel, tamme imitatsioon.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 904.756.83 21 €
39×106 cm 304.756.81 26 €
39×240 cm 104.756.82 51 €

62×80 cm 204.756.86 30 €
62×240 cm 404.756.85 66 €
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FRÖJERED kattepaneel, hele bambus.

Suurused, laius × kõrgus

39×80 cm 104.416.25 28 €
62×80 cm 904.416.31 34 €

SINARP kattepaneel, pruun.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 004.041.43 28 €
39×106 cm 404.041.41 31 €
39×240 cm 204.041.42 60 €

62×80 cm 304.041.46 34 €
62×240 cm 504.041.45 93 €



Meie FÖRBÄTTRA valged ja tumehallid kattepaneelid 
sobivad kõikide meie valgete ja tumehallide uste ja 
sahtlipaneelidega. 

Vali sama värvi ja viimistlusega täiuslik kaaslane!

METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

FÖRBÄTTRA kattepaneelid

FÖRBÄTTRA kattepaneel, tumehall.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 304.540.80 21 €
39×106 cm 704.540.78 26 €
39×240 cm 504.540.79 51 €

62×80 cm 704.540.83 30 €
62×240 cm 904.540.82 66 €

FÖRBÄTTRA kattepaneel, kõrgläikega valge.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 303.974.76 19 €
39×106 cm 803.974.74 24 €
39×220 cm 503.974.75 48 €

62×80 cm 703.974.79 30 €
62×240 cm 903.974.78 61 €

FÖRBÄTTRA kattepaneel, naturaalvalge.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 402.344.36 20 €
39×106 cm 302.057.26 24 €
39×240 cm 102.057.27 48 €

62×80 cm 902.057.28 30 €
62×240 cm 502.057.25 61 €

FÖRBÄTTRA kattepaneel, valge.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 102.978.83 18 €
39×106 cm 502.978.81 21 €
39×240 cm 302.978.82 44 €

62×80 cm 402.978.86 20 €
62×240 cm 602.978.85 51 €

FÖRBÄTTRA kattepaneel, matt valge.
Suurused, laius × kõrgus

39×86 cm 604.176.61 21 €
39×106 cm 004.176.59 23 €
39×240 cm 804.176.60 51 €

62×80 cm 004.176.64 30 €
62×240 cm 204.176.63 66 € 
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METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

Dekoratiivliistud annavad sinu köögile viimase lihvi. 
Neid on saadaval erinevates stiilides, nii et meil leidub 
midagi  sobivat kõikide uste ja sahtlite peredele. Kasuta 
neid, et oma stiili täiustada, valgustust peita või lihtsalt 
dekoratiivse elemendina.

Sa võid otsustada need oma kappidele kinnitada. 
Allpool näitame me tervet tootevalikut ja erinevaid 
viise,  kuidas neid nii kapi ülemisse kui alumisse serva 
kinnitada. Võid panna selle kogu kapi ümber või lihtsalt 
 kattepaneelide vahele. 

Dekoratiivliistud

ASKERSUND ümar dekoratiivliist, 
hele saare imitatsioon.

221×6 cm 803.318.50 13 €

BODARP ümar dekoratiivliist, 
hallikasroheline.

221×6 cm 704.355.27 18 €

BODBYN profileeritud dekoratiivliist,
hall.

221×6 cm 602.210.65 19 €

BODBYN profileeritud dekoratiivliist, 
naturaalvalge.

221×6 cm 804.177.59 19 €

BODBYN dekoratiivliist, 
tumeroheline.

221×6 cm 404.445.14  19 €

ASKERSUND ümar dekoratiivliist,  
tumepruun saare imitatsioon.

221×6 cm 704.252.36 13 €

KALLARP ümar dekoratiivliist, 
kõrgläikega tume punakaspruun.

221×6 cm 004.282.76 18 €
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METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

Dekoratiivliistud

KUNGSBACKA faasitud dekoratiivliist, 
antratsiidi tooni.

221×2.8 cm 903.373.28 18 €

LERHYTTAN ümar dekoratiivliist, 
must peits.

221×4.3 cm 903.560.91 31 €

LERHYTTAN ümar dekoratiivliist, 
helehall.

221×4.3 cm 903.523.71 31 €

VOXTORP ümar dekoratiivliist,  
kõrgläikega helebeež.

221×6 cm 803.211.44 31 €

TORHAMN faasitud dekoratiivliist,  
naturaalne saar.

221×2.9 cm 903.134.07 31 €

SÄVEDAL faasitud dekoratiivliist,  
valge.

221×6 cm 404.177.56 16 €

RINGHULT ümar dekoratiivliist, 
kõrgläikega helehall.

221×6 cm 903.271.31 19 €

SINARP ümar dekoratiivliist, 
pruun.

221×6 cm 104.041.47 31 €
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FÖRBÄTTRA ümar dekoratiivliist, 
kõrgläikega valge.

221×6 cm 503.974.80 19 €

FÖRBÄTTRA ümar dekoratiivliist,  
tumehall.

221×6 cm 504.540.84 21 €

FÖRBÄTTRA ümar dekoratiivliist,  
matt valge.

221×6 cm 704.176.65 21 €

FÖRBÄTTRA ümar dekoratiivliist,  
naturaalvalge.

221×6 cm 702.069.60 19 €

VOXTORP ümar dekoratiivliist,  
pähklipuu imitatsioon.

221×6 cm 303.104.59 21 €

FÖRBÄTTRA ümar dekoratiivliist,  
valge.

221×6 cm 202.978.87 16 €

Meie FÖRBÄTTRA valged ja tumehallid dekoratiivliistud 
 sobivad kõikide meie valgete ja tumehallide uste 
ja sahtlite esipaneelidega.

Vali sama värvi ja viimistlusega täiuslik kaaslane!

FÖRBÄTTRA dekoratiivliistud

Dekoratiivliistud

METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

VOXTORP ümar dekoratiivliist,  
tamme imitatsioon.

221×6 cm 004.756.87 21 €
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Dekoratiivliistud

METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

Sa saad valida kas dekoratiivse katteliistu või tav-
alise  katteliistu, et katta ära vahe, mis jääb sinu kapi ja 
põranda  vahele. Alternatiivina võid otsustada kappidele 
hoopis jalad alla panna!

Katteliistud ja jalad

BODBYN, hall.

LERHYTTAN, must peits. 

LERHYTTAN, helehall. 

BODBYN, tumeroheline. 

Katteliist 220×8 cm

403.560.84                       11 €

Katteliist 220×8 cm

204.825.40                       11 €

Dekoratiivse katteliistu jalg 

103.978.06                       16 €

Dekoratiivse katteliistu jalg

903.978.07                       16 €

Dekoratiivse katteliistu nurgajalg

204.032.27        19 €/2 tk pakis

Dekoratiivse katteliistu nurgajalg

404.032.31        19 €/2 tk pakis

Katteliist 220×8 cm

302.807.73                       11 €

Katteliist 220×8 cm

204.445.53                       11 €

Dekoratiivne katteliist 220×8 cm

502.613.06                       17 €

Dekoratiivne katteliist 220×8 cm

904.445.02                       17 €

66×8 cm väljalõikega dekoratiivne 
katteliist

102.930.74                       17 €

66×8 cm väljalõikega dekoratiivne 
katteliist

604.445.13                       17 €

8 cm jalg

102.613.08        16 €/2 tk pakis

8 cm jalg

404.445.52        16 €/2 tk pakis
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METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad

Katteliist 220×8 cm

204.757.14                       11 €

ASKERSUND tumepruun saare imi-
tatsioon.

Katteliist 220×8 cm

404.252.66                       11 €

VÅRSTA roostevaba terase värvi.

Katteliist 220×8 cm

404.351.47                       11 €

KUNGSBACKA antratsiidi tooni.

Katteliist 220×8 cm

703.373.53                       11 €

KALLARP kõrgläikega tume pu-
nakaspruun.

Katteliist 220×8 cm

704.283.05                       11 €

BODARP hallikasroheline.

Katteliist 220×8 cm

204.355.58                       11 €

VOXTORP pähklipuu imitatsioon.

Katteliist 220×8 cm

603.104.86                       11 €

RINGHULT kõrgläikega helehall.

Katteliist 220×8 cm

603.271.56                       11 €

VOXTORP tamme imitatsioon.VOXTORP kõrgläikega helebeež.

TORHAMN naturaalne saar.

Katteliist 220×8 cm

703.211.68                       11 €

Katteliist 220×8 cm

403.134.43                       11 €

ASKERSUND hele saare imitatsioon.

Katteliist 220×8 cm

903.318.78                       11 €

Katteliistud ja jalad

Katteliist 220×8 cm
004.041.81 11 €

SINARP pruun.
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METOD kattepaneelid, dekoratiivliistud, katteliistud ja jalad 

FÖRBÄTTRA valge.FÖRBÄTTRA tumehall.

Katteliist 220×8 cm

403.275.05 11 €

Katteliist 220×8 cm

804.541.10 11 €

FÖRBÄTTRA kõrgläikega valge.

Katteliist 220×8 cm

703.975.06 11 €

FÖRBÄTTRA matt valge.

Katteliist 220×8 cm

504.176.66 11 €

FÖRBÄTTRA naturaalvalge.

Meie FÖRBÄTTRA valged ja tumehallid katteliistud ja 
jalad sobivad kõikide meie valgete ja tumehallide uste 
ja sahtlite esipaneelidega. Vali sama värvi ja viimistluse-
ga täiuslik kaaslane!

FÖRBÄTTRA katteliistud ja jalad

Katteliist 220×8 cm

602.807.76 11 €

Dekoratiivne katteliist 220×8 cm

302.613.07 17 €

66×8 cm väljalõikega dekoratiivne 
katteliist

402.930.77 17 €

8 cm jalg

902.613.09 16 €/2 tk pakis

METOD jalg, 8 cm, 4 tk pakis. Võib täiustada kat-
teliistuga.
402.055.99         5 €

CAPITA jalg, 8 cm, 4 tk pakis.

Roostevaba teras 302.443.46        8 €
Valge 402.443.41        8 €

UTBY jalg, 8 cm, 2 tk pakis.

Roostevaba teras 902.443.34       12 €

Jalad
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FÖRBÄTTRA
Dekoratiivne katteliist.  
220×8 cm, naturaalvalge,  
302.613.07

17 €
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Moodulkapid sobivad nagu valatult!
Milline näeb välja sinu unistuste köök? 
Kui palju aega sa seal veetma hakkad 
ja  kuidas sa seda kasutad? Mis kööke 
 puudutab, siis me oleme kõik erinevad. 
Meil on erinevad unistused, erinevad 
vajadused ja erinevad  eeltingimused. 

Mis võiks sellise  mitmekesisuse puhul 
olla parem kui üks väga paindlik kap-
pidega köögisüsteem, mis sobib kõigile 
ja mille saab paigaldada kõikjale? Pole 
vahet, kui suur su kodu või pere on, 
erinevas suuruses kappidega, lõputute 
võimalustega sahtlitega ja korrastus-
tarvikutega võib sinu unistuste köök 
päriselt kodus ellu ärgata!

METOD  
kapid

IKEA METOD köögil on 
tasuta 25-aastane garantii. 
Loe lähemalt lk 141.
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METOD kapid

Sellel leheküljel näete saadaval olevaid METOD kappe ja nende suurusi. 
Vali kapid, mis sobivad sinu toa arhitektuuri, aga ka sinu enda  vajadustega.

METOD põrandakapp 40×60×80 cm.

Valge 802.134.32 23 €
Puidu imitatsiooniga must 702.056.30 24 €

METOD põrandakapp 60×37×80 cm.

Valge 502.056.31 23 €
Puidu imitatsiooniga must 602.056.35 24 €

METOD põrandakapp 60×60×80 cm.

Valge 502.056.26 25 €
Puidu imitatsiooniga must 902.056.34 26 €

METOD põrandakapp 80×60×80 cm.

Valge 102.056.33 27 € 
Puidu imitatsiooniga must 702.056.25 28 €

METOD põrandakapid

METOD põrandakapp 20×60×80 cm.

Valge 302.125.62 19 €
Puidu imitatsiooniga must 002.125.68 20 €

METOD põrandakapp 30×37×80 cm. 

Valge 204.171.49 20 €
Puidu imitatsiooniga must 604.171.85 21 €

METOD põrandakapp 30×60×80 cm. 

Valge 504.171.95 22 €
Puidu imitatsiooniga must 104.172.82 23 €

METOD põrandakapp 40×37×80 cm.

Valge 302.056.32 21 €
Puidu imitatsiooniga must 802.056.44 22 €

METOD põrandakapid kodumasinatele
Vaata kõiki meie kodumasinaid ostujuhendist „Kodumasinad”, mis on saadaval kohali-
kus IKEA väljastuspunktis või veebilehel www.IKEA.ee. Kõik meie valamud leiad lk 107.

METOD põrandakapp sisseehitatud ahjule/vala-
mule 80×60×80 cm. 

Valge 502.154.75 37 €
Puidu imitatsiooniga must 802.154.74 39 €

METOD põrandakapp sisseehitatud ahjule/vala-
mule 60×60×80 cm. 

Valge 702.135.69 32 €
Puidu imitatsiooniga must 202.055.43 34 €

METOD kõrged kapid

METOD kõrge kapp 40×37×200 cm.

Valge 102.125.63 42 €
Puidu imitatsiooniga must 202.125.72 43 €

METOD kõrge kapp 40×60×200 cm.

Valge 902.125.59 49 €
Puidu imitatsiooniga must 402.125.71 50 €

METOD kõrge kapp 40×60×220 cm.

Valge 102.125.58 54 €
Puidu imitatsiooniga must 402.125.66 55 €

METOD kõrge kapp 60×37×200 cm.

Valge 702.125.60 49 €
Puidu imitatsiooniga must 602.125.70 50 €

METOD kõrge kapp 60×60×220 cm.

Valge 902.125.64 67 €
Puidu imitatsiooniga must 202.125.67 68 €

METOD kõrge kapp 80×37×200 cm.

Valge 502.125.61 54 €
Puidu imitatsiooniga must 002.125.73 56 € 

METOD kõrge kapp 60×60×200 cm.

Valge 602.125.65 62 €
Puidu imitatsiooniga must 802.125.69 63 €

METOD põrandakapp 80×37×80 cm.

Valge 102.056.28 25 €
Puidu imitatsiooniga must 902.056.29 26 €
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METOD kapid

METOD seinakapid

METOD seinakapp 30×37×60 cm. 

Valge 404.210.51 15 €
Puidu imitatsiooniga must 104.210.57 16 €

METOD põrandakapp 30×37×80 cm. 

Valge 704.172.98 18 € 
Puidu imitatsiooniga must 604.173.07 19 €

METOD seinakapp 20×37×80 cm.

Valge 802.521.12 17 €
Puidu imitatsiooniga must 602.521.13 18 €

METOD seinakapp 40×37×40 cm.

Valge 102.055.29 14 €
Puidu imitatsiooniga must 302.055.52 16 €

METOD seinakapp 40×37×60 cm.

Valge 102.055.34 16 €
Puidu imitatsiooniga must 502.055.46 17 €

METOD seinakapp 40×37×100 cm.

Valge 502.055.32 21 €
Puidu imitatsiooniga must 402.055.42 22 €

METOD seinakapp 40×37×80 cm.

Valge 702.055.31 20 €
Puidu imitatsiooniga must 502.055.51 21 €

METOD seinakapp 60×37×40 cm.

Valge 302.055.33 16 €
Puidu imitatsiooniga must 702.055.50 17 €

METOD seinakapp 60×37×60 cm.

Valge 802.055.35 19 €
Puidu imitatsiooniga must 702.055.45 20 €

METOD seinakapp 60×37×80 cm.

Valge 302.055.28 21 €
Puidu imitatsiooniga must 602.055.41 23 €

METOD seinakapp 60×37×100 cm.

Valge 202.055.38 25 €
Puidu imitatsiooniga must 902.055.49 26 €

METOD seinakapp 80×37×40 cm.

Valge 802.055.40 19 €
Puidu imitatsiooniga must 002.055.44 20 €
 

METOD seinakapp 80×37×60 cm.

Valge 602.055.22 21 €
Puidu imitatsiooniga must 602.055.55 22 €

METOD seinakapp 80×37×80 cm.

Valge 702.055.26 25 €
Puidu imitatsiooniga must 102.055.48 25 €

METOD seinakapp 80×37×100 cm.

Valge 902.055.30 28 €
Puidu imitatsiooniga must 302.055.47 29 €

METOD kõrged kapid kodumasinatele
Vaata kõiki meie kodumasinaid ostujuhendist „Kodumasinad”, 
mis on saadaval kohalikus IKEA väljastuspunktis või veebilehel www.IKEA.ee.

METOD kõrge kapp külmkapile/ahjule 
60×60×200 cm. 

Valge 902.135.68 64 €
Puidu imitatsiooniga must 702.135.74 64 €

METOD kõrge kapp külmkapile/ahjule 
60×60×220 cm. 

Valge 502.135.70 69 €
Puidu imitatsiooniga must 202.135.76 71 €

METOD kõrge kapp külmkapile/ahjule 
60×60×140 cm. 

Valge 203.854.74 52 €
Puidu imitatsiooniga must 103.854.79 54 €

METOD ülemised kapid
Vaata kõiki meie kodumasinaid ostujuhendist „Kodumasinad”, 
mis on saadaval kohalikus IKEA väljastuspunktis või veebilehel www.IKEA.ee.

METOD ülemine kapp 40×60×40 cm.

Valge 602.240.78 23 €
Puidu imitatsiooniga must 502.240.74 24 €

METOD külmiku/sügavkülmiku ülemine kapp 
60×60×40 cm.

Valge 402.055.37 32 €
Puidu imitatsiooniga must 402.055.56 33 €

METOD külmiku/sügavkülmiku ülemine kapp 
60×60×60 cm. 

Valge 002.055.39 34 €
Puidu imitatsiooniga must 202.055.24 35 €

METOD nurgakapid
Täiuslikult sinu nurgakappi sobiva UTRUSTA karusselli leiad lk 41.

METOD nurga põrandakapp 128×68×80 cm. 

Valge 602.055.17 59 €
Puidu imitatsiooniga must 702.055.12 59 €

METOD nurga põrandakapp 88×88×80 cm. 

Valge 202.055.19 54 €
Puidu imitatsiooniga must 402.055.18 54 €

METOD nurga seinakapp 68×68×60 cm. 

Valge 002.125.54 36 €
Puidu imitatsiooniga must 602.056.59 38 €

METOD nurga seinakapp 68×68×80 cm. 

Valge 202.056.61 47 €
Puidu imitatsiooniga must 802.056.58 48 €

METOD nurga seinakapp 68×68×100 cm. 

Valge 702.152.81 52 €
Puidu imitatsiooniga must 902.152.80 54 €
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METOD kapid

Avatud hoiuruum

TORNVIKEN kast, 16×34×15 cm. Praktiline kast, mille 
saad  TORNVIKEN riiulile panna või vajadusel kuhugi 
mujale  asetada – näiteks tööpinnale või söögilauale.
Hall 003.589.66 15 €
Valge 003.589.71 15 €

TORNVIKEN riiul. 

20×37×40 cm
Hall 603.589.92 45 €
Valge 203.589.65 45 €
20×37×60 cm
Hall 403.589.93 55 €
Valge 603.589.68 55 €
20×37×80 cm
Hall 203.589.94 65 €
Valge 203.589.70 65 €

VADHOLMA riiul, pruun/peitsitud saar. 

20×37×40 cm 603.743.36 50 €
20×37×60 cm 603.743.41 55 €
20×37×80 cm 203.743.38 65 €

VADHOLMA sahtliboks. 40×37×40 cm. Vaikselt sul-
guvad sahtlid. Saad hõlpsasti vaadata, mis seal sees 
on ja asjadele ligi pääseda, kuna sahtlid saab täiesti 
välja tõmmata.
Pruun/peitsitud saar 503.743.32 80 €

TORNVIKEN veiniriiul. 40×37×40 cm. 

Hall 803.589.67 55 €
Valge 803.589.72 55 €

Selleks, et oma kappide ritta natuke vaheldust tuua, 
kasuta  ka  riiuleid. Nii muutub su köök isikupärasemaks 
ja sa saad tihti  kasutatavaid esemeid, näiteks oma 
kokaraamatuid,  käeulatuses hoida.

VADHOLMA veiniriiul. 40×37×40 cm. 
Kõik riiulil olevad asjad on nähtavad ja  lihtsasti 
 kättesaadavad. Avatud köögiriiul, mis sobib pudelite 
 hoidmiseks.
Pruun/peitsitud saar 903.743.30 60 €



VADHOLMA veiniriiul
Pruun/peitsitud saar 
903.743.30

60 €
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Varjatud abilised
METOD furnituuri ja sahtlisisudega 
on su köögil täpselt selline välimus, 
mida sa  igatsenud oled, aga kap-
pides sees  ootavad sind  igasugused 
 põnevad üllatused. Uste tagant võid 
sa leida väljatõmmatavad  sahtlisisud 
 puhastusvahendite jaoks, potikaante 
 korrastaja  või lausa terve sahtli laiused 
tarvikud, mis kõik lihtsasti kättesaada-
vaks teevad. 

Rääkimata sahtlites asuvatest 
 väiksematest  sahtlitest, mis aitavad sul 
kapiruumi võimalikult hästi ära kas-
utada. See, mis sinu köögikappidesse 
läheb, on sinu enda valik!

Järgnevatelt lehekülgedelt leiad  mitmed 
 kasulikud abilised, mis teevad su 
 igapäevaelu köögis palju lihtsamaks. 

METOD 
furnituur
ja sahtlisisud
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MAXIMERA sahtel, madal*, valge. 

40×37 cm 002.214.45 18 €
40×60 cm 602.214.47 20 €
60×37 cm 302.046.37 23 €
60×60 cm 202.046.28 26 €
80×37 cm 802.046.30 29 €
80×60 cm 402.046.27 33 €

MAXIMERA väljatõmmatav furnituur. 

20 cm 703.188.68 50 €
30 cm 304.170.40 59 €

MAXIMERA sahtel, keskmine*, valge. 

40×37 cm 602.046.26 23 €
40×60 cm 402.214.48 26 €
60×37 cm 802.214.46 29 €
60×60 cm 202.214.49 30 €
80×37 cm 102.046.38 35 €
80×60 cm 502.046.36 40 €

MAXIMERA sahtel, kõrge, valge. 

40×37 cm 702.046.35 28 €
40×60 cm 002.046.34 37 €
60×37 cm 402.046.32 35 €
60×60 cm 902.046.39 40 €
80×37 cm 002.214.50 45 €
80×60 cm 202.046.33 50 €

Prügi sortimiseks (vaata lk 125)
60×45 cm 602.046.31 40 €
80×45 cm 002.046.29 50 €

MAXIMERA sahtlid ja furnituur

METOD furnituur ja sahtlisisud

MAXIMERA sahtlid käivad täiesti välja ja tänu sisseehi-
tatud takistustele sulguvad need alati vaikselt ja suju-
valt. Sul on asjadest täielik ülevaade ja saad hõlpsasti 
kätte ka kõige  väiksemad köögiriistad sahtli tagumisest 
otsast. 

MAXIMERA sahtlid on saadaval erinevates suurustes, 
et pakkuda sulle võimalikult palju valikuid vastavalt sinu 
 hoiuruumivajadustele. Sa saad lisada ka sisesahtlid, 
et kapiruumi kõige paremini ära kasutada. 

MAXIMERA kõrge sahtli külg, klaas, 2 tk pakis.

37 cm 102.388.60 6 €
60 cm 502.388.58 8 €

MAXIMERA keskmise sahtli külg, klaas, 2 tk pakis.

37 cm 702.388.62 5 €
60 cm 302.388.59 6 €

MAXIMERA kõrge sahtli vahesein, valge/läbi-
paistev.

40 cm 802.427.45 10 €
60 cm 602.427.46 12 €
80 cm 402.427.47 14 €

MAXIMERA keskmise sahtli vahesein, valge/läbi-
paistev.

40 cm 302.046.75 6 €
60 cm 602.046.74 8 €
80 cm 702.046.78 10 €

UTRUSTA traatriiul.

40 cm 802.046.73 8 €
60 cm 002.046.72 9 €

UTRUSTA sahtlipaneel, madal, valge.

40 cm 802.214.51 4 €
60 cm 402.046.51 5 €
80 cm 202.046.52 6 €

UTRUSTA sahtlipaneel, keskmine, valge.

40 cm 602.214.52 5 €
60 cm 802.046.54 7 €
80 cm 402.214.53 10 €

UTRUSTA sahtlipaneel, kõrge, valge.

40 cm 002.046.53 8 €
60 cm 502.046.55 9 €
80 cm 302.046.56 10 €
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     Vaata, kuidas luua oma köögiriistade sekka täiuslik kord, kasutades VARIERA tarvikuid lk 124.

METOD furnituur ja sahtlisisud

EXCEPTIONELL sahtlid

EXCEPTIONELL väljatõmmatav furnituur.

20 cm 104.478.25 70 €
30 cm 904.478.26 75 €

EXCEPTIONELL sahtel, kõrge, vajutusega avanev, 
valge.
40×37 cm 604.478.04 42 €
40×60 cm 304.478.05 55 €
60×37 cm 104.478.06 60 €
60×45 cm 904.478.07 65 €
60×60 cm 704.478.08 65 €
80×37 cm 504.478.09 80 €
80×45 cm 304.478.10 85 €
80×60 cm 104.478.11 83 €

EXCEPTIONELL sahtel on sujuvalt liikuv sahtel, mis 
avaneb ühe  vajutusega. Samuti on sel sisseehi-
tatud takistused, et see  sulguks aeglaselt ja vaikselt. 
Hoiuruumi saad juurde  sisemiste sahtlitega, kas siis 
kõrgema sahtli sees või otse kapiukse taga. Ülemist 
sahtlit saad kasutada söögi- ja köögiriistade ning teisi 

sahtleid pottide ja pannide jaoks. See aitab sul kõike 
 lihtsamini korras hoida, et leiaksid kiiresti üles just 
selle, mida sul  köögisahtlist vaja on ja saaksid toidu 
valmistamisega pihta hakata.

EXCEPTIONELL sahtel, keskmine, vajutusega ava-
nev, valge. 
40×37 cm 404.478.19 33 €
40×60 cm 204.478.20 37 €
60×37 cm 004.478.21 42 €
60×60 cm 804.478.22 47 €
80×37 cm 604.478.23 54 €
80×60 cm 404.478.24 60 €

EXCEPTIONELL sahtel, madal, vajutusega avanev, 
valge.
40×37 cm 904.478.12 26 €
40×60 cm 504.478.14 32 €
60×37 cm 204.478.15 35 €
60×60 cm 004.478.16 39 €
80×37 cm 804.478.17 44 €
80×60 cm 604.478.18 48 €

UTRUSTA nurga seinakapi karussell.

802.656.47 40 €

UTRUSTA nurga põrandakapi karussell.

88 cm 602.152.91 52 €

UTRUSTA nurga põrandakapi väljatõmmatav 
furnituur. 
128 cm 402.152.92 85 €

Nurgafurnituur



METOD furnituur ja sahtlisisud

METOD furnituur ja hinged

METOD köögisaare paigalduskomplekt. Selle 
 komplektiga on lihtne kappe üksteise külge või kat-
tepaneele kappide külge kinnitada.
202.984.10 7 €

UTRUSTA tõukuriga hing horisontaalsele uksele, 
2 tk pakis. Avamiseks vajuta, käepidemeid pole vaja. 
Kaasas sulgur, mis muudab ukse sulgumise vaik-
seks. Saad ukse lihtsasti  õigesse asendisse panna, 
sest hinged on reguleeritava  kõrguse,  sügavuse ja 
laiusega. Klõpsuga hinged saab ukse külge  kinnitada 
ilma kruvideta ja puhastamise ajaks on  võimalik uks 
eemaldada.
Must 904.624.83 35 €
Valge 704.624.84 35 €

UTRUSTA hing 95°, 2 tk pakis. Sobib integreeritud 
   külmikuga/ sügavkülmikuga kappidele.
202.046.47 7 €

UTRUSTA ühendusosa ustele. UTRUSTA ühendu-
sosa   kasutatakse kahe ukse ühendamiseks, et anda 
ühtne ilme näiteks kõrgele kapile või integreeritud 
külmikule ja  sügavkülmikule.
303.669.17 3 €

UTRUSTA kinnitusnurgad, 2 tk pakis. Kinnitusnurka 
 kasutades saad sa ehitada nurga seinakapi lahen-
duse 90° nurga all.
Tsingitud 403.059.71 12 €

UTRUSTA sisseehitatud takistiga hing kööki 153°, 
2 tk pakis. 
Sellel hingel on integreeritud takisti, et uks sulguks 
 aeglaselt ja vaikselt. Saad takisti alati  küljenupust 
 deaktiveerida, näiteks siis, kui tahad tõukurit kasuta-
da või kui uks  sulgub  liiga aeglaselt, ja tahtmise kor-
ral saad selle uuesti  aktiveerida.
104.272.62 17 €

METOD ventilatsioonivõre, 60 cm. 

Roostevaba teras 302.214.58 8 €

UTRUSTA tõukur, 2 tk pakis. 
Avamiseks vajuta, käepidemeid pole vaja.
802.302.24 4 €

METOD ventilatsioonivõre.

Roostevaba teras 702.561.77 8 €

UTRUSTA tõukur, elektriline. Saad prügikasti ühe 
 sõrmevajutusega avada. Või kasutada puusa, põlve 
või jalga, kui sul käed parasjagu vabad pole.
702.272.36 82 €

METOD riputussiin, 200 cm.

Tsingitud 602.056.64 10 €

UTRUSTA hing 45°, 2 tk pakis. See hing on mõeldud 
ainult  nurga seinakapile ja seda on vaja ainult siis, 
kui sa tahad  kapile kaks ust kinnitada.
202.619.92 10 €

UTRUSTA takistiga hing horisontaalsele uksele, 
2 tk pakis. Hingel on integreeritud takisti, et uks sul-
guks aeglaselt ja vaikselt. Saad ukse lihtsasti õigesse 
asendisse panna, sest hinged on reguleeritava kõr-
guse, sügavuse ja  laiusega. Klõpsuga hinged saab 
ukse külge kinnitada ilma kruvideta ja puhastamise 
ajaks on võimalik uks eemaldada.
Must 704.624.79 35 €
Valge 504.624.80 35 €

UTRUSTA sisseehitatud takistiga hing 110°, 2 tk pa-
kis. Hingel on integreeritud takisti, et uks sulguks ae-
glaselt ja vaikselt. Saad takisti alati küljenupust deak-
tiveerida, näiteks siis, kui tahad tõukurit kasutada või 
kui uks sulgub liiga  aeglaselt, ja tahtmise korral saad 
selle uuesti aktiveerida.
404.017.84 10 €

Isegi kõige väiksemad detailid on terve köögi planeeri-
misel väga olulised. Kõik sõltub sinu vajadustest ja 
soovidest, aga pea meeles, et just väikestel asjadel võib 
olla väga suur mõju.
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METOD furnituur ja sahtlisisud

METOD furnituur ja hinged

METOD köögisaare kandur. 
Kandurid hoiavad köögisaart ebatasastel pindadel 
 stabiilsena ning sa saad lihtsa vaevaga kõrgust regu-
leerida.
40 cm 202.984.05 7 €

UTRUSTA kinnitusdetail esipaneelide ühendam-
iseks. 
Saad sahtlipaneeli lihtsasti teiste uste ja ustepaneel-
idega  ühele joonele seada ning UTRUSTA kinnitusde-
taili abil sujuva ja  voolujoonelise ilme luua.
602.635.88 8 €

VARIERA kattekork, 100 tk. Katab puurimisaugud  
 klaasuksega kapis või riiulil. Sobib kõikide toodetega, 
milles on  5-millimeetrised augud.
Valge 002.263.15 0,79 €
Must 802.263.16 0,79 €

UTRUSTA riiul*, valge, 2 tk pakis. 

20×60 cm 702.056.06 5 €
30×37 cm 304.173.42 5 €
30×60 cm 304.173.99 6 €
40×37 cm 402.056.22 5 €
40×60 cm 302.056.13 7 €
60×37 cm 102.056.14 7 €
60×60 cm 502.056.12 8 €
80×37 cm 102.056.09 8 €
80×60 cm 702.056.11 10 €

Riiulid
 

UTRUSTA riiul*, puidu imitatsiooniga must, 2 tk 
pakis. 
20×60 cm 802.056.15 5 €
30×37 cm 504.173.98 5 €
30×60 cm 004.174.09 6 €
40×37 cm 502.129.76 5 €
40×60 cm 602.056.21 7 €
60×37 cm 802.056.20 7 €
60×60 cm 002.056.19 8 €
80×37 cm 202.056.18 8 €
80×60 cm 402.056.17 10 €

UTRUSTA riiul nurga seinakapile*, 68 cm. 

Klaas 802.056.63 8 €
Valge 002.056.62 7 €
Puidu imitatsiooniga must 402.056.60 7 €

UTRUSTA kinnitatud ventilatsiooniga riiul*, 
60×60 cm. 
Valge 902.135.73 10 €
Puidu imitatsiooniga must 102.135.72 10 €

UTRUSTA kandur ahjule*. 

Tsingitud 103.019.60 14 €

UTRUSTA riiul nurga põrandakapile*, 128 cm. 

Valge 502.132.97 25 €
Puidu imitatsiooniga must 302.132.98 25 €

UTRUSTA riiul*, klaas, 2 tk pakis. 

30×37 cm 204.174.13 8 €
40×37 cm 202.133.31 9 €
60×37 cm 902.056.05 10 €
80×37 cm 202.056.04 10 €

UTRUSTA kinnitus sahtli ukse külge paigaldam-
iseks.
202.699.31 5 €
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METOD furnituur ja sahtlisisud

UTRUSTA rätikute hoidik, 16 cm. Rätikutele on 
lihtne ligi pääseda, sest hoidikut saab välja tõm-
mata.
Valge 502.472.16 8 €

VARIERA tolmuimeja torude hoidik. Selle saab 
tolmuimeja lihtsamaks hoiustamiseks kapi sisse 
kinnitada.
Hõbedane värv 678.659.83 5,99 €

VARIERA triikraua hoidik. 
Hoia asju korras ka  kaasasoleva juhtmehoidikuga.
Tsingitud 900.903.84 5,99 €

UTRUSTA koristustarvikute kapi sisu, 140 cm. 
Väljatõmmatav korrastaja, mis teeb koristustarvi-
kute  leidmise ja kättesaamise palju lihtsamaks.
403.258.89 82 €

UTRUSTA nõudekuivatusrest seinakappi. Selle 
saab  kinnitada seinakappi, et tööpinnal ruumi ju-
urde teha.
40×35 cm 902.046.15 25 €
60×35 cm 202.046.14 30 €
80×35 cm 002.153.12 35 €

VARIERA kilekottide jaotur. Sobib ideaalselt 
 kilekottide, WC- ja majapidamispaberi rullide, kinn-
aste või sokkide  hoidmiseks. 
Valge 800.102.22 1,49 €

VARIERA väljatõmmatav anum. 
Sisule on lihtne ligi pääseda, kuna see on väljatõm-
matav.
Valge 402.417.95 7,99 €

VARIERA riiulisisu, valge. Aseta riiulile, et saada 
rohkem hoiuruumi klaasidele, kaussidele ja 
maitseainepurkidele. 
Annab hea ülevaate kapi sisust ning aitab sellele 
kergesti ligi pääseda.
32×13×16 cm 801.366.22 3,99 €
32×28×16 cm 601.366.23 4,99 €

VARIERA taldrikute hoidik, bambus. Taldrikute 
hoidik on reguleeritav, nii et sa saad laiust vastavalt 
oma taldrikute suurusele sättida.
15–21 cm 003.846.92 6,99 €
21–31 cm 303.846.95 8,99 €

VARIERA potikaante korrastaja, roostevaba teras. 
Saad pikkust vastavalt oma vajadustele kohan-
dada.
701.548.00 4,99 €

Veel sahtlisisusid ja -korrastajaid
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UTRUSTA väljatõmmatav tööpind, 60 cm. Köögis 
ei saa kunagi olla liiga palju tööruumi. See nutikas 
väljatõmmatav pind tuleb toidukaupade maha-
laadimisel või köögiviljade tükeldamisel appi ja pei-
dab end uuesti sisse surudes ära.
005.105.77 30 €



VARIERA
Taldrikute hoidik, 15–21 cm,  
bambus. 003.846.92

6,99 €
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Plaani vähem, ela rohkem
ENHET köögisüsteemi on lihtne soetada 
ja seda on vajaduse või tahtmise kor-
ral ka täpselt sama lihtne uuendada. 
Sa saad veebis  valida juba valmis 
 kombinatsioonide seast ja oma lem-
miku kõigest mõne  klõpsuga ära osta. 
Kõiki osasid on lihtne ilma  spetsiaalsete 
 tööriistadeta kokku panna.

Erinevates värvides mänguline di-
sain  inspireerib sind ENHET süsteemi 
 kohandama nii, et see just sinu isiksust 
peegeldaks. Tugevate metallraamidega 
kappide ja  riiulite  kombinatsiooniga saad 
sa oma  lemmikasjad välja panna ja kõik 
ülejäänud ära peita. ENHET köögimood-
ulid on saadaval ka erinevates  laiustes ja 
sügavustes, tänu millele on neid lihtne 

 väiksemate ruumide jaoks kohandada.

Sinu köögiriistu aitavad korras ja käeula-
tuses hoida ENHET tarvikud. Sealhulgas 
reeling, mida saab liigutada, ilma et sa 
peaksid seina  puurima, pöördriiul väikse-
matele asjadele ning riiulisisu, mille saad 
riiuliraami soontesse riputada, 
et ruumi maksimaalselt ära kasutada – 
ilma ühegi tööriistata.

IKEA ENHET köögil 
on 10-aastane garantii.  
Loe lähemalt lk 141.

ENHET 
köögisüsteem
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ENHET köökide terviklahendused

ENHET köögisüsteem

Tervikliku köögi ostmine pole tõenäoliselt mitte kunagi nii 
lihtne olnud. Me oleme kombineerinud ENHET moodulid 
erinevatesse  praktilistesse lahendustesse, mille saab veebist 
kerge vaevaga üles otsida ja endale soetada. Nii et sinu ainus 
ülesanne on leida köök, mis sobib sinu vajaduste ja tempera-
mendiga. 

Kombineerides riiuli- ja kapiruumi, erinevaid värve,
ja lisades mis tahes tarvikuid oma äranägemise järgi, 
on sul peagi kodus  täielikult funktsionaalne ja isikupärane 
köök.
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ENHET K100 ENHET K101 ENHET K102 ENHET K103

ENHET K104 ENHET K105 ENHET K106 ENHET K107

ENHET K108 ENHET K109 ENHET K110 ENHET K111

ENHET K112 ENHET K113 ENHET K114 ENHET K115



ENHET köögisüsteem
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ENHET köökide terviklahendused

ENHET K100 103×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on kõigest 103 cm lai, aga see on täiuslik segu kapi- ja riiuliru-
umist ning sel on olemas kõik vajalikud funktsioonid. 

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 393.366.81 278 € 693.367.12 278 €
Halli raamitud uksega 493.366.90 353 € 393.367.18 371 €
Tamme imitatsiooniga uksega 893.367.06 295 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 293.367.09 295 € 293.367.33 325 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.

ENHET K101 103×63,5×222 cm. 
See kombinatsioon on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist ning sel on olemas kõik 
vajalikud funktsioonid kõigest 103-sentimeetrises ruumis.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.368.95 289 € 293.369.26 259 €
Halli raamitud uksega 593.369.01 338,50 € 993.369.61 357,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.369.12 271,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega — — 693.370.14 331,50 €
Betooni imitatsiooniga/valge 
tavalise uksega 593.369.20 266,50 € — —

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.

ENHET K102 123×63,5×222 cm.
Segu kapi- ja riiuliruumist, tööpinnast ja ruumist sisseehitatud kodumasinatele – 
see kõik mahub 123 cm sisse.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.370.21 261 € 693.370.66 261 €
Halli raamitud uksega 893.370.46 324,50 € 793.370.75 344,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.370.53 269,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.370.61 269,50 € 393.370.82 299,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K103 123×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist,  kombineeritud tööpinnast 
ja söögitegemise alast – see kõik mahub 123 cm sisse.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 593.370.95 280 € 993.371.16 280 €
Halli raamitud uksega 593.376.46 358 € 493.371.33 378 €
Tamme imitatsiooniga uksega 993.371.02 298 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 293.371.10 298 € 493.371.66 328 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

Vali, klõpsa, osta ja pane kokku – sa oled kõigest mõne sammu 
 kaugusel sellest, et omaenda köögis süüa teha ja aega veeta.
Räägime nüüd detailidest ja leiame lahenduse, mis on sellise 
 suuruse, hoiuvõimaluste, värvi või värvide ja tarvikutega, mida 

sina eelistad. Järgnevalt saad vajalikku informatsiooni erine-
vate kombinatsioonide kohta, et langetada lõplik otsus. Kõige 
keerulisem ülesanne on nüüd oma lemmik välja valida!

Köökide terviklahendused
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ENHET K104 123×63,5×222 cm.
See on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist ning sel on olemas kõik funktsioonid, 
mida sul on tarvis väikses, aga hästi planeeritud alas.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 493.371.71 319,50 € 393.372.23 360 €
Halli raamitud uksega 893.371.74 387 € 093.372.29 387 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.372.17 344 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.372.20 344 € 493.372.32 378 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K105 143×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on ainult 143 cm lai, aga see on täiuslik segu kapi- ja riiuliru-
umist ning sel on olemas kõik vajalikud funktsioonid.  

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 793.372.35 285,50 € 693.372.50 272,50 €
Halli raamitud uksega 193.372.38 328,50 € 393.372.56 350,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 993.372.44 279,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 293.372.47 279,50 € 793.372.59 303,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K106 163×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist ning see jätab ruumi ka 
 eraldiseisvatele kodumasinatele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 493.372.65 303 € 993.372.82 306,50 €
Halli raamitud uksega 893.372.68 354,50 € 693.372.88 374,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 193.372.76 310,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 593.372.79 310,50 € 093.372.91 330,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

Köökide terviklahendused

ENHET K107 163×63,5×222 cm.
See on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist, kombineeritud tööpinnast ja söögitegemi-
se alast väikses, aga hästi planeeritud ruumis.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.372.95 350,50 € 693.373.49 381 €
Halli raamitud uksega 893.373.10 414 € 293.373.65 438 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.373.35 395 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 393.373.41 395 € 093.373.71 404 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 
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ENHET K109 183×63,5×222 cm.
Täiuslik segu riiulitest, kappidest ja kombineeritud söögi- ja töötegemise alast 
väikses, kuid hästi läbimõeldud ruumis.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.374.61 433,50 € 993.375.12 445,50 €
Halli raamitud uksega 093.374.70 504,50 € 193.375.25 505,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 893.374.90 455,50 € 593.375.47 530,50 €
Betooni imitatsiooniga uksega 093.374.94 455,50 € 793.375.32 495,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K110 183×63,5×222 cm.
Täiuslik segu riiulitest ja kappidest, kombineeritud söögi- ja töötegemise alast ning 
nutikast ruumilahendusest kodumasinate paigutamiseks.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 493.372.94 377 € 893.373.48 388,50 €
Halli raamitud uksega 993.373.19 461,50 € 293.373.70 480,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 893.373.34 410,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.373.38 410,50 € 993.373.76 455,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K111 183×63,5×222 cm.
Riiulid ja kapid ning küllaldaselt ruumi, et toitu valmistada või pesu voltida.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.373.87 343 € 193.374.60 300 €
Halli raamitud uksega 193.374.41 366 € 093.374.65 384 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.374.49 313 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 693.374.53 313 € 893.374.71 333 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K108 163×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu riiulitest, kappidest ning ruumist, mis on 
mõeldud  sisseehitatud kodumasinatele. Kui valid kitsa pliidi, on ka tööpinda kül-
laldaselt.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 393.373.79 391 € 093.374.32 381,50 €
Halli raamitud uksega 793.373.82 441,50 € 393.374.40 461,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.374.25 391,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 693.374.29 411,50 € 293.374.50 411,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

Köökide terviklahendused
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ENHET K112 183×63,5×222 cm.
Selles hästi läbimõeldud köögis on riiulid ja kapid, töötegemise ala ning ruumi 
eraldiseisvatele ja sisseehitatud kodumasinatele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.374.74 293 € 893.375.03 300 €
Halli raamitud uksega 193.374.79 358 € 193.375.11 378 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.374.93 309 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.374.99 309 € 293.375.15 329 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K113 183×63,5×222 cm.
See köök annab sulle võimaluse segaduse uste taha ära peita ja riiulitele oma pari-
mad lauanõud välja panna, kuid sul on olemas ka ala, kus töötada ja süüa teha.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 393.374.21 389 € 393.374.16 401,50 €
Halli raamitud uksega 793.374.19 485,50 € 893.374.14 503,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.374.20 439,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 193.374.17 449,50 € 093.374.13 459,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

ENHET K114 203×63,5×222 cm.
Täiuslik segu riiulitest, kappidest ning ruumist, mis on mõeldud sisseehitatud 
kodumasinatele. Kui valid kitsa pliidi, on ka tööpinda küllaldaselt.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.374.07 439 € 393.374.02 453 €
Halli raamitud uksega 693.374.05 615 € 193.373.99 675 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.374.06 466 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 193.374.03 541 € 393.373.98 595 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

Köökide terviklahendused

ENHET K115 203×63,5×222 cm.
See köök on loodud väiksemate mõõtudega integreeritud/sisseehitatud kodumasi-
natele. Kui valid kitsa pliidi, on tööpinda rohkem – täiuslik lahendus väiksemas 
elamises.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.373.04 424 € 493.373.12 436,50 €
Halli raamitud uksega 093.373.14 506,50 € 693.373.11 522,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.373.13 527,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.373.15 533,50 € 393.373.17 492,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 
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ENHET K116 223×63,5×222 cm.
Segu kappidest, riiulitest, tööpinnast ja ruumist, mis on mõeldud sisseehitatud 
 kodumasinatele – täiuslik kombinatsioon, kui sa iga päev süüa teed.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.377.34 422,50 € 793.377.49 474 €
Halli raamitud uksega 293.377.37 598 € 493.377.55 615 €
Tamme imitatsiooniga uksega 093.377.43 530 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega — — 893.377.58 475 €
Betooni imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 393.377.46 495 € — —

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

ENHET K117 223×63,5×222 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu riiulitest ja kappidest ning pakub nutikat ruumi-
lahendust eraldiseisvatele kodumasinatele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.377.61 414,50 € 793.378.48 421,50 €
Halli raamitud uksega 693.377.64 459,50 € 293.378.41 501,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 793.378.29 451,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 893.378.38 421,50 € 093.378.61 451,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

ENHET K118 243×63,5×222 cm
See kombinatsioon on täiuslik, kui eelistad segaduse ja kodumasinad sahtlitesse ja 
kapiuste taha ära peita, et saavutada ühtne ja voolujooneline ilme.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 893.378.76 501,50 € — —
Halli raamitud uksega 393.378.88 584 € — —
Tamme imitatsiooniga uksega 293.379.21 556 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.379.28 615 € — —

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

ENHET K119 243×63,5×241 cm.
Sellel kombinatsioonil on kõik funktsioonid, mida ühel kodukokal vaja läheb. 
Lisaks ka tugev isikupärane välimus ja rohkelt riiuleid.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 593.379.34 464 € 193.380.49 494,50 €
Halli raamitud uksega 593.379.53 544,50 € 293.380.58 706,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.379.82 504,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.380.46 559,50 € 493.380.62 504,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

Köökide terviklahendused
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ENHET K121 243×63,5×241 cm.
Sellel köögil on õdus hommikusööginurk ning isikupärane välimus riiulite ja seinale 
 kinnitatava õhupuhastiga.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.381.43 510,50 € 993.381.87 465,50 €
Halli raamitud uksega 193.381.53 514,50 € 293.382.18 530,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.381.70 510,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 893.381.83 515,50 € 593.382.31 537,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

ENHET K120 243×63,5×222 cm.
See on hästi läbimõeldud kombinatsioon, mis on täiuslik segu riiulitest, kappidest 
ning suurest tööpinnast söögitegemiseks.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.380.75 599 € 993.381.06 568,50 €
Halli raamitud uksega 093.380.78 658,50 € 293.381.19 684,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 393.380.91 619,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 693.380.99 589,50 € 293.381.24 667,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

ENHET K122 243×63,5×222 cm.
See on täiuslik segu riiulitest ja kappidest ning suurest tööpinnast, millel toitu 
valmistada või pesu voltida.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.377.91 465 € 393.378.12 500,50 €
Halli raamitud uksega 393.377.94 523,50 € 093.378.23 591,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.378.03 468,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 193.378.08 468,50 € 593.378.30 533,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  

Köökide terviklahendused

ENHET K123 323×63,5×241 cm.
See köök on omapärane segu riiulitest, kappidest, ruumikast tööpinnast ja 
kõikidest  funktsioonidest, mida üks kokandushuviline vajab.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.378.36 935 € 993.378.85 842 €
Halli raamitud uksega 593.378.49 991 € 593.379.05 1158 €
Tamme imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 293.378.60 977 € — —

Betooni imitatsiooniga uksega — — 593.379.10 975 €
Betooni imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 293.378.79 912 € — —

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.  
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ENHET K502 121,5/185×63,5×222 cm.
See köök on täiuslik segu riiulitest, kappidest ja köögisaarest, mis on hea 
söögitegemiseks, töötamiseks, näksimiseks või jutustamiseks.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.381.84 531 € 493.382.17 546,50 €
Halli raamitud uksega 993.381.92 595,50 € 593.382.26 585,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 993.382.05 560,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 593.382.12 580,50 € 393.382.32 640,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

ENHET K500 170,5×/168,5×63,5×222 cm.
See nurgalahendusega köök, mis on segu riiulitest ja kappidest, hõlbustab 
töötamist, sest kõik vajalik on käeulatuses. 

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.379.27 445,50 € 593.379.67 452,50 €
Halli raamitud uksega 893.379.37 539,50 € 293.379.78 539,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 093.379.55 460,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 093.379.60 458,50 € 793.379.85 578,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

ENHET K503 210,5/248,5×63,5×226 cm. 
Selles köögis on ruumi sisseehitatud kodumasinatele ja nurgalahendus, 
mis hõlbustab töötamist, sest kõik vajalik on käeulatuses.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.381.29 687 € 593.381.27 663 €
Halli raamitud uksega 793.381.31 763 € 793.381.26 893 €
Tamme imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 393.381.33 739 € — —

Betooni imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 993.381.30 767 € 993.381.25 765 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

ENHET K501 181,5/121,5×63,5×222 cm.
Selles köögis on palju riiuliruumi ja pliiti on võimalik ära panna, 
et teha ruumi teistele tegevustele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.381.36 493,50 € 493.381.61 500,50 €
Halli raamitud uksega 093.381.39 564,50 € 993.381.73 584,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.381.46 533,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.381.54 513,50 € 493.381.80 533,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

Köökide terviklahendused
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ENHET K504 181,5/245×63,5×241 cm.
See köök on täiuslik segu riiulitest, kappidest ja köögisaarest, 
mis viib söögitegemise ajal ka toredate vestlusteni.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.382.37 666 € 693.382.35 661,50 €
Halli raamitud uksega 893.382.39 722,50 € 993.382.34 859,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 493.382.41 715,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 093.382.38 683 € 193.382.33 820,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

ENHET K505 181,5/281,5×63,5×241 cm.
Sellel köögil on õdus hommikusööginurk ja isikupärased riiulid. 
Sobib täiuslikult kodusele kokale, kes lihtsalt armastab köögis olla.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.380.68 749,50 € 593.380.66 898,50 €
Halli raamitud uksega 793.380.70 854,50 € 793.380.65 854,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 393.380.72 829,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.380.69 853,50 € 093.380.64 899,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

ENHET K506 261,5/221,5×63,5×222 cm.
Sellel köögil on olemas kõik vajalikud funktsioonid ja suur tööpind, 
kus saab toitu valmistada või riideid voltida.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.380.23 805,50 € 093.380.21 936,50 €
Halli raamitud uksega 193.380.25 934,50 € 293.380.20 974,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 793.380.27 930,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 493.380.24 845,50 € 493.380.19 995,50 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   

Köökide terviklahendused

ENHET K507 190,5/228,5×63,5×222 cm.
Sellel väikesel köögil on kõik vajalikud funktsioonid, mida kodusel kokal vaja on, 
kaasa arvatud hästi läbimõeldud ruum kodumasinatele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 393.379.92 578,50 € 693.379.95 549 €
Halli raamitud uksega 293.379.97 647 € 093.379.98 650 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.380.01 609 € — —
Betooni imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 193.379.93 554 € 493.379.96 594 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud.   
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ENHET K508 168,5/290,5×63,5×241 cm.
Selles köögis on seinal erineva sügavusega hoiulahendused, mis vastavad kõigile 
sinu  vajadustele. Sel on isikupärane välimus ja kõik vajalik on käeulatuses.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 093.378.37 705,50 € 293.379.02 805 €
Halli raamitud uksega 893.378.95 930 € 393.379.06 961 €
Tamme imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 893.379.18 784 € — —

Betooni imitatsiooniga/Valge 
tavalise uksega 093.379.17 782 € 293.379.16 837 €

Tähelepanu! Kodumasinad ja valgustustooted pole kaasa arvatud. 

Köökide terviklahendused
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ENHET lisakombinatsioonid 

ENHET A100 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale 
60×30×255 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu kapi- ja riiuliruumist – saad segaduse ära peita 
ja oma armastatud asjad välja panna. See kõrge kapp pakub küllaldaselt hoiuruumi 
toidule,  rätikutele ja puhastusvahenditele, samal ajal põrandapinda liialt enda 
alla võtmata. Täiuslik selleks, et väiksemates ruumides seinu võimalikult hästi ära 
kasutada. Kahe tasandiga riiul annab hea ülevaate ja ligipääsu purkidele, pudelitele 
ja tihti kasutatavatele asjadele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.314.05 192,50 € 293.314.53 196 €
Halli raamitud uksega 893.314.07 199 € 793.314.17 200 €
Tamme imitatsiooniga uks — — — —
Betooni imitatsiooniga uks 893.314.12 199 € 593.314.18 199 €

ENHET A101 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale 
120×30×150 cm.
Selles kombinatsioonis on olemas hea koht prügikastile ja/või rätikutele. Seinakapis 
on  küllaldaselt hoiuruumi toidule, rätikutele ja puhastusvahenditele. Avatud 
riiul annab hea  ülevaate ja lihtsa ligipääsu purkidele, pudelitele ja tihti kasutata-
vatele asjadele. Riiulialune ruum on nutikas koht, kuhu riputada rätikud, panna 
eraldiseisev prügikast, või miks mitte kasutada seda oma ratastega abilaua 
parkimiskohana? Selles kombinatsioonis on ka ENHET pöördriiul, mis tagab kiire 
ja lihtsa juurdepääsu väikestele esemetele, nagu võtmed, tarvikud, vitamiinid või 
maitseainepurgid.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 093.314.54 187 € 793.314.55 190,50 €
Halli raamitud uksega 793.314.36 199,50 € 893.314.50 200,50 €
Tamme imitatsiooniga uks 193.314.44 193,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uks 893.314.45 193,50 € 693.314.51 193,50 €

ENHET tähendab lihtsust ning võimalust kodu siis ümber teha 
ja  kohandada, kui elus muutused toimuvad. Ükskõik, mis ka 
ei juhtuks, igapäevaelu on kohe palju lihtsam, kui kõik asjad 
nendele ette nähtud kohtadest üles leiab. See on eriti oluline, 
kui põrandapinda suurema köögi jaoks napib. 

Sellel põhjusel töötasimegi välja need kombinatsioonid, 
mille saab sinu ENHET köögile juurde lisada, et luua lisatööru-
umi j a/või  -hoiuruumi. Vali see, mis vastab kõige paremini sinu 
vajadustele ja aitab sul ruumi hästi ära kasutada. 

Lisakombinatsioonid
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Lisakombinatsioonid

ENHET A104 köögisaare riiulimoodul  
123×63,5×91 cm.
See köögisaar on kohe kindlasti tähelepanu keskpunktis, kui sa süüa teed, 
toidukraami  kottidest välja võtad või suupisteid serveerid. Selle kombinatsiooniga 
on sul küllaldaselt riiuliruumi  suurematele asjadele, näiteks pottidele, pannidele ja 
leivakorvidele. Sa saad köögisaart  kasutada ka toidu valmistamiseks ja serveerim-
iseks või kohana suurele puuviljavaagnale.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

693.315.16 189 € 493.315.17 239 €

ENHET A105 sahtli- ja riiulikombinatsioon ahjule/pliidile 
143×63,5×91 cm.
Selles kombinatsioonis on kaks osa: küllaldaselt riiuleid ja kasulik sahtel pliidi all, 
kus  ahjuplaate,  fooliumit ja küpsetuspaberit hoida. Pane toiduvalmistamiseks 
mõeldud potid, pannid ja kausid ühele poole ning hoia kõiki laua katmiseks vajalik-
ke asju teise pool. Seinale kinnitataval õhupuhastil on suur mõju, nii õhukvaliteedile 
kui ka sinu toa üleüldisele ilmele. Seda müüakse eraldi.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

293.315.18 193 € 093.315.19 234 €

ENHET A102 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale 
60×32×150 cm. 
Selles kombinatsioonis on olemas hea koht prügikastidele või pesumasinale. 
Avatud riiul  kasutab hästi ära ruumi kapi all. See annab hea ülevaate ja ligipääsu 
purkidele, pudelitele ja tihti kasutatavatele asjadele. Riiulialune ruum on nutikas 
koht, kuhu riputada rätikud, panna eraldiseisev prügikast, või miks mitte kasutada 
seda oma ratastega abilaua parkimiskohana? Seda kombinatsiooni võib kasutada 
ka pesupesemise alana, kus hoida puhastusvahendeid ja pannes avatud riiuli alla 
pesumasina. Kombinatsiooni kuulub ka ENHET pöördriiul, mis tagab kiire juur-
depääsu väikestele esemetele, näiteks maitseainepurkidele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 293.314.34 91 € 693.314.65 94,50 €
Halli raamitud uksega 593.314.56 101,50 € 093.314.68 102,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.314.61 98,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 193.314.63 98,50 € 893.314.69 98,50 €

ENHET A103 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale
121,5×63,5×222 cm.
Selles kombinatsioonis on hea koht eraldiseisvale külmkapile. Kapil on kolm kasu-
likku sahtlit nii väikseimatele söögiriistadele kui ka kõige suurematele pottidele. 
Kapi kõrval olev ruum on täiuslik eraldiseisvale külmkapile või sügavkülmikule. 
Kombineeri TILLREDA mikrolaineahju või induktsioon-lauapliidiga, et luua funktsio-
naalne miniköögilahendus. Neid müüakse eraldi. Kapi kõrval olevat ruumi saab kas-
utada nõudepesumasina või isegi pesumasina jaoks, kui soovid luua pesupesemise 
ala, kus on ka kasulik hoiuruum pesuvahenditele. ENHET  konksudega on köögiriis-
tad käeulatuses. Need libisevad soontesse ENHET riiuli all. ENHET hoidikud jätavad 
sahtlitesse rohkem ruumi ja pakuvad lihtsat ligipääsu näiteks  köögiriistadele ja 
maitsetaimedele. Sellesse kombinatsiooni kuulub ka ENHET riputatav riiulisisu, 
mis aitab ENHET riiuliraamide vahele lisahoiuruumi luua. Täiuslik erinevate asjade, 
näiteks  espressotasside või purkide, korrastamiseks.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 693.314.70 221 € 793.315.11 228 €
Halli raamitud uksega 293.314.86 267 € 393.315.13 289 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.315.07 233 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.315.10 233 € 193.315.14 263 €
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Lisakombinatsioonid

ENHET A107 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale
123×63,5×207 cm.
Nii kapid kui riiulid koos tööpinnaga, mis on piisavalt suur nii lauapliidi kui ka koh-
vimasina jaoks. Seinakapp kasutab hästi ära tööpinna kohal olevat seinaruumi. See 
on täiuslik klaas- ja lauanõude paigutamiseks, et need tolmu käes poleks. Avatud 
riiulid pakuvad külladaselt ruumi kaussidele ja väiksematele kodumasinatele, nagu 
röster, mikser ja riisikeetja. Ruum riiuli kõrval on täiuslik eraldiseisvale külmkapile 
või sügavkülmikule. Kombineeri  mikrolaineahju või induktsioon-lauapliidiga, et 
luua hea lahendus söögitegemiseks. Neid müüakse eraldi. Kapi kõrval olevat ruumi 
saab kasutada ka nõudepesumasina või isegi pesumasina jaoks, kui soovid luua 
pesupesemise ala, kus on ka kasulik hoiuruum pesuvahenditele. Sellesse kombin-
tatsiooni kuuluvad ka SKATTÅN hoidikud, millega jätad sa sahtlitesse rohkem ruumi 
ja mis tagavad kerge ligipääsu näiteks söögiriistadele ja maitsetaimedele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 893.315.58 236,50 € 893.315.63 290 €
Halli raamitud uksega 693.315.59 279 € 193.315.66 300 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.315.61 245 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 093.315.62 245 € 793.315.68 295 €

ENHET A108 köögisaare kombinatsioon istumisalaga
123×63,5×91 cm. 
Selle köögisaarega on kõik asjad käeulatuses ja see on peagi sinu lemmikkoht 
 näksimiseks, töötamiseks ja suhtlemiseks. Saarel on küllaldaselt riiuliruumi 
kaussidele ja kandikutele. Samuti on ruumi, et maha istuda ja midagi hamba alla 
võtta, või miks mitte kasutada seda suupistebaarina, kui su sõbrad õhtust sööma 
tulevad? Saad kergesti lisada ENHET tarvikuid, et oma hoiukombinatsiooni veelgi 
nutikamalt kasutada.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

593.315.69 168 € 993.315.72 218 €

ENHET A110 riiulikombinatsioon seinale/põrandale 
60×30 cm. 
Selle kombinatsiooniga saad lisahoiuruumi, mida sa pikalt igatsenud oled ja mil-
lega kõik  viimaks käeulatuses on. Avatud riiulitega on sul kõigest hea ülevaade. 
Alumise riiuliraami pind on täiuslik erinevate asjade jaoks, näiteks kohvimasina 
või tarvikute hoidmiseks. ENHET pöördriiul tagab lihtsa juurdepääsu väiksematele 
esemetele, nagu võtmed, tarvikud, vitamiinid või  maitseainepurgid. See kinnitub 
kergesti kõikidele ENHET sarja riiuliraamidele. Sellesse  kombinatsiooni kuulub ka 
ENHET riputatav riiulisisu, mis aitab riiuliraamide vahele  lisahoiuruumi luua.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

093.315.76 100,50 € 893.315.77 100,50 €

ENHET A109 riiulikombinatsioon eraldiseisvale kodumasi-
nale 121,5×63,5×222 cm.
See avatud riiuliruum loob õhulise tunde ja lisatarvikutega on kõik asjad käeu-
latuses. Isegi su külmkapile on täiuslik koht olemas. Avatud riiul kasutab hästi 
ära seinaruumi tööpinna kohal. See on ideaalne kohvitassidele, pudelitele või 
purkidele, mida sa tihti kasutad. Alumine riiul hoiab käepärast serveerimis- ja 
lauanõusid. Selle kõrval olev ruum on täiuslik eraldiseisvale külmkapile või sü-
gavkülmikule. Kombineeri mikrolaineahju või induktsioon-lauapliidiga, et luua hea 
lahendus söögitegemiseks. Neid müüakse eraldi. Ruumi riiuli kõrval võib kasutada 
ka nõudepesumasina jaoks, või isegi pesumasina, kui sa tahad luua pesupesemise 
ala, kus on ka hoiuruum pesuvahenditele. Sellesse kombinatsiooni kuuluvad ka 
SKATTÅN hoidikud, millega jätad sahtlitesse rohkem ruumi ja mis tagavad kerge 
ligipääsu erinevatele asjadele, näiteks söögiriistadele ja maitsetaimedele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

793.315.73 130 € 593.315.74 180 €

61



ENHET A116 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale
80×32×150 cm.
Selle kombinatsiooniga saad segaduse ära peita ja armastatud asjad välja panna. 
Seinakapis on küllaldaselt ruumi toiduainetele. Avatud riiul annab hea ülevaate 
ja lihtsa ligipääsu purkidele, pudelitele ja tihti kasutatavatele asjadele. Riiulialune 
ruum on täiuslik rätikute  riputamiseks, prügikastile, pingile, või miks mitte 
sinna oma ratastega abilauda parkida? Seda kombinatsiooni võib kasutada ka 
pesupesemisalana, kus on ruumi nii pesuvahenditele kui ka pesumasinale. Sellesse 
kombinatsiooni kuulub ka ENHET pöördriiul, mis tagab kiire ligipääsu väiksematele 
esemetele, näiteks maitseainepurkidele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.314.64 115 € 493.314.52 118,50 €
Halli raamitud uksega 393.314.62 122,50 € 093.314.49 123,50 €
Tamme imitatsiooniga uksega 993.314.59 119,50 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 393.314.57 119,50 € — —

ENHET A114 kapi- ja riiulikombinatsioon pesupesemiseks
120×32×150 cm. 
Selles kombinatsioonis on koht, kuhu oma riided kuivama riputada. See pesupe-
semise  ruumilahendus töötab sama hästi nii köögis kui ka vannitoas või pesuru-
umis. Avatud riiul on täiuslik rätikute, korvide ja muude tihti kasutatavate asjade 
ära panemiseks – need kõik on nüüd käeulatuses. Seinakapis on puhastusvahendid 
ja koristustarbed silme alt väljas. Riiulialune ruum sobib täpselt pesumasinale ja 
pesukorvile. Saad lisada ka konksudega reelingu, et pesu kuivama panna. Seda 
müüakse eraldi.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 893.314.88 141,50 € 193.314.82 145 €
Halli raamitud uksega — — 593.314.80 150 €
Tamme imitatsiooniga uksega 993.314.83 146 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.314.84 146 € 793.314.79 146 €

ENHET A115 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale  
60×32×180 cm. 
See kõrge kapp ja avatud riiul kasutavad seina hoiuruumina ära, samal ajal 
 põrandapinda  kokku hoides. Kõrges kapis on küllaldaselt ruumi toiduainetele. 
Avatud riiul tagab hea  ülevaate ja lihtsa ligipääsu purkidele, pudelitele ja tihti kasu-
tatavatele asjadele. ENHET  riputatav riiulisisu aitab sul asju korras hoida ja ENHET 
riiuliraamide vahele lisahoiuruumi luua. Täiuslik klaasidele või espressotassidele.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 993.314.78 156,50 € 093.314.73 160 €
Halli raamitud uksega — — 493.314.71 162 €
Tamme imitatsiooniga uksega 593.314.75 161 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 893.314.74 161 € 293.314.67 161 €

Lisakombinatsioonid

ENHET A112 kapi- ja riiulikombinatsioon pesupesemiseks
90×32×180 cm.
See kombinatsioon on täiuslik segu riiulitest, kappidest ning spetsiaalsest kohast 
pesumasina ja -korvi jaoks. See pesupesemise ruumilahendus töötab sama hästi 
nii köögis kui ka vannitoas või pesuruumis. Seinakapid sobivad täiuslikult rätikute 
ja voodilinade  hoiustamiseks, sest seal on need tolmu eest kaitstud, või selleks, 
et koristustarbed ära peita. Seina  hoiuruumina kasutades jääb selle all vabaks 
põrand pesumasina ja -korvi jaoks. Seinariiul tagab selle, et  puhastusvahendid on 
pesumasina juures käeulatuses.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 193.315.09 158,50 € 493.315.03 162 €
Halli raamitud uksega 393.315.08 171 € 893.315.01 172 €
Tamme imitatsiooniga uksega 293.315.04 168 € — —
Betooni imitatsiooniga uksega 993.315.05 168 € 593.314.99 168 €

62



ENHET A117 kapi- ja riiulikombinatsioon seinale  
120×32×225 cm. 
See kapi- ja riiulikombinatsioon peidab segaduse kappidesse ja teeb nendevahelis-
est riiulist tõelise pilgupüüdja. Seinakapis on küllaldaselt ruumi toiduainetele. 
Riiuliraam seinal kasutab  suurepäraselt ära kappidevahelist ruumi. Täiuslik koht, 
kuhu panna oma   lemmikpurgid ja -pudelid ning tihti kasutatavad asjad.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

Valge tavalise uksega 493.314.47 255,50 € 993.314.35 266 €
Halli raamitud uksega 693.314.46 293 € 093.314.25 296 €
Tamme imitatsiooniga uksega — — — —
Betooni imitatsiooniga uksega 793.314.41 275 € 393.314.24 275 €

ENHET A118 riiulikombinatsioon seinale 
30×30×180 cm.
See riiul kasutab kitsast kohta maksimaalselt ära, pakkudes rohkelt ruumi, lihtsat 
ligipääsu ja head ülevaadet kõikidest asjadest. Samuti ei neela see enda alla liialt 
põrandapinda. Kombinatsiooni kuulub ka ENHET riputatav riiulisisu, mis aitab 
riiuliraamide vahele lisahoiuruumi luua. Täiuslik erinevate asjade, näiteks espres-
sotasside või purkide, korrastamiseks.

See kombinatsioon Valge raamiga Antratsiidi tooni 
raamiga

593.314.23 74 € 393.314.19 74 €

Lisakombinatsioonid
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ENHET uksed 
ja sahtlite 
 esipaneelid

Näita oma tõelist iseloomu
Olenemata sellest, kas sa oled vali-
nud  klassikalise ühevärvilise välimuse 
või  eelistad omapärasemat mitmetes 
 värvitoonides  kombinatsiooni, ENHET 
valikus on  erinevad uksed, mis kindlasti 
su soovidele vastavad. Põhivärvid an-
navad köögile puhta, särava ja värske 
ilme, mida saab  sobitada vikerkaare 
iga värviga, ning mustriga või kõrgläike 
 viimistlusega uksed on täiuslikud siis, 
kui sulle meeldib industriaalne ja mod-
erne stiil.

Loomulikult saad sa tõeliselt isikupära-
statud köögi loomiseks värve ja must-
reid ka segada ning mängulisema ilme 
saavutamiseks kappe riiulitega kom-
bineerida. Olenemata valitud stiilist on 
uste pinda lihtne puhtana hoida ning 
see peab vastu niiskusele,  kriimustustele 
ja kokkupõrgetele, mis  tähendab seda, 
et sinu  kööki on hästi ette valmistatud 
aastatepikkuseks igapäevaseks kasu-
tamiseks. 

Köögiustel on 10-aastane garan-
tii. Loe lähemalt lk 141.
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ENHET uste ja sahtlite esipaneelide stiilid

Tavaline valge
Valgete uste ja sahtlite esipaneel-
idega saad luua puhta, särava ja 
värske ilme, mis sobib vikerkaare 
iga värviga. Alati nauditav ja stiilne.

Tamme imitatsiooniga
Hea stiil ja mõnus tunne. Kilepinda 
on lihtne puhtana hoida ning 
see peab vastu niiskusele, 
 kriimustustele ja  kokkupõrgetele, 
samas kui puidumuster loob 
elurõõmsa ja sooja ilme.

Hall raamitud
Hall värv loob sooja ja hubase 
tunde. Ideaalne, kui soovid dis-
kreetset värvi, mis sobib kõigega. 
Moderne või  traditsiooniline – stiili 
üle otsustad sina.

Uksed ja sahtlite esipaneelid

Uks

60×60 cm 504.521.55 9 €
40×75 cm 304.521.61 8 €
60×75 cm 904.521.63 10 €
30×180 cm 204.521.66 17 €

Nõudepesumasina esipaneel

45×75 cm 004.997.73 9 €
60×75 cm 904.521.63 10 €

Sahtli esipaneel
40×15 cm 404.521.65 4 €
60×15 cm 504.521.60 5 €
80×15 cm 704.521.59 6 €
40×30 cm, 2 tk pakis 704.521.64 8 €
60×30 cm, 2 tk pakis 804.521.68 11 €
80×30 cm, 2 tk pakis 904.521.58 14 €

Sahtli esipaneel ahjuga põrandakapile
60×14 cm 604.574.78 5 €

Uks

60×60 cm 004.576.69 14 €
40×75 cm 204.576.68 13 €
60×75 cm 804.576.70 18 €
30×180 cm 604.576.66 19 €

Nõudepesumasina esipaneel

45×75 cm 604.997.70 14 €
60×75 cm 804.576.70 18 €

Sahtli esipaneel

40×15 cm 604.576.71 6 €
60×15 cm 204.576.73 7 € 
80×15 cm 704.576.75 10 €
40×30 cm, 2 tk pakis 404.576.72 16 €
60×30 cm, 2 tk pakis 004.576.74 20 €
80×30 cm, 2 tk pakis 504.576.76 26 €

Sahtli esipaneel ahjuga põrandakapile
60×14 cm 304.576.77 7 €

Uks

60×60 cm 604.576.47 12 €
40×75 cm 804.576.46 10 €
60×75 cm 404.576.48 15 €
30×180 cm 304.576.44 19 €

Nõudepesumasina esipaneel

45×75 cm 204.997.72 12 €
60×75 cm 404.576.48 15 €

Sahtli esipaneel

40×15 cm 204.576.49 5 €
60×15 cm 804.576.51 6 €
80×15 cm 904.576.55 9 €
40×30 cm, 2 tk pakis 004.576.50 14 €
60×30 cm, 2 tk pakis 604.576.52 17 €
80×30 cm, 2 tk pakis 704.576.56 20 €

Sahtli esipaneel ahjuga põrandakapile
60×14 cm 504.576.57 6 €
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Betooni imitatsiooniga
See on ideaalne valik, kui soovid 
luua modernse ja industriaalse 
ilme, mis jätab sooja ja kutsuva 
mulje. Muster meenutab betooni ja 
kilepind on  vastupidav ja kergesti 
hooldatav.

Uksed ja sahtlite esipaneelid

Uks

60×60 cm 704.576.99 12 €
40×75 cm 904.576.98 10 €
60×75 cm 304.577.00 15 €
30×180 cm 304.576.96 19 €

Nõudepesumasina esipaneel

45×75 cm 804.997.69 12 €
60×75 cm 304.577.00 15 €

Sahtli esipaneel

40×15 cm 104.577.01 5 €
60×15 cm 704.577.03 6 €
80×15 cm 204.577.05 9 €
40×30 cm, 2 tk pakis 904.577.02 14 €
60×30 cm, 2 tk pakis 504.577.04 17 €
80×30 cm, 2 tk pakis 004.577.06 20 € 

Sahtli esipaneel ahjuga põrandakapile
60×14 cm 804.577.07 6 €
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Hoia oma meel avatud!
Pidevalt muutuvas maailmas saad kindel 
olla ainult selles, et sina ja su kodu peate 
koos sellega muutuma. Seetõttu pakub 
ENHET nii palju kombinatsioone, mida 
saab aja  jooksul kohandada, et need so-
biks igasuguse  eluolukorraga või lihtsalt 
maitsemuutusega.

Kappide ja avatud riiulite tootevalikuga 
saad luua täpselt sellise köögi, mis  sobib 
nii sinu  vajaduste kui ka  isiksusega. 
Näiteks  kasutades erepunast riiulit, mis 
on tõeline  pilgupüüdja. 

Avatud riiulid kasutavad hästi ära vala-
mu ja tööpinna kohal olevat ruumi, mis 
on  ideaalne köögiriistade riputamiseks 
või lauanõude ja muude sageli kasu-
tatavate  asjade  paigutamiseks. Laiade ja 
kitsaste  kappide ning erineva sügavuse-
ga riiulite valik  annab sulle suurepärase 
võimaluse oma ruumi  tõhusalt ära 
kasutada. Lihtsasti k ohandatavana ja 
10-aastase garantiiga on see praktiline 
köök sinu kaaslane veel palju aastaid. 

ENHET kapid  
ja avatud riiulid

IKEA ENHET köögil on 
10-aastane tasuta garantii.
Loe lähemalt lk 141.
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Kapid ja avatud riiulid

ENHET kapid

ENHET on funktsionaalne ja seda on lihtne planeerida. 
Vali kombinatsioonid, mis sulle meeldivad, siis kodu-
masinad, valamud, segistid, nupud ja käepidemed. 
Ongi valmis!

ENHET seinakapp riiuliga, 60×30×60 cm. See 
seinakapp on täiuslik pudelitele ja purkidele, andes 
hea ülevaate. Tee see isikupäraseks oma lemmik 
ENHET uksega. Selle võib panna seinale kinni-
tatud õhupuhasti kohale. Joondub paljude ENHET 
seinakappidega (kõrgusega 75 cm) ja loob ühtse ilme. 
Nii on sinu õhupuhasti kohal kasulik hoiuruum.
Valge 904.404.29 30 €

ENHET seinakapp 2 riiuliga. See seinakapp on täi-
uslik purkidele ja pudelitele, andes hea ülevaate. Tee 
see isikupäraseks oma lemmik ENHET uksega. See 2 
riiuliga seinakapp kasutab hästi ära ruumi sinu seinal 
ja seab tihti kasutatavad asjad käeulatusse.

60×15×75 cm
Valge 204.404.56 30 €
Hall 404.404.55 30 €
80×15×75 cm
Valge 404.404.41 37 €
Hall 304.404.51 37 €

ENHET seinakapp 2 riiuliga. See seinakapp on 
täiuslik  pudelitele ja purkidele, andes hea ülevaate.  
Tee see isikupäraseks oma lemmik ENHET uksega. 
Selle 2 riiuliga seinakapiga on pudelid, purgid ja tihti 
kasutatavad asjad käeulatuses. Kapid loovad toas 
rahulikuma ja ühtsema ilme kui riiulid. 
40×30×75 cm
Valge 104.404.28 28 €
60×30×75 cm
Valge 504.404.12 32 €
80×30×75 cm
Valge 604.404.16 35 €

ENHET kõrge kapp 4 riiuliga. See kõrge kapp 
pakub  küllaldaselt hoiuruumi, seejuures väärtuslikku 
põrandapinda liialt enda alla võtmata. See on täiuslik 
selleks, et väiksemates ruumides seinaruumi maksi-
maalselt ära kasutada.
30×30×180 cm
Valge 104.404.52 59 €
Hall 204.404.42 59 €

ENHET põrandakapp riiuliga. See riiuliga kapp on 
täiuslik näiteks pottide, kausside või väikeste köögi-
masinate jaoks. Tee see isikupäraseks oma lemmik 
ENHET uksega.
40×60×75 cm
Valge 104.404.14 30 €
60×60×75 cm
Valge 204.404.23 39 €
80×60×75 cm
Valge 804.404.20 45 €

ENHET põrandakapp 3 sahtliga. Sellel kapil on 
3 sahtlit, kus on ruumi nii väikseimatele köögi- ja 
 söögiriistadele kui ka kõige suurematele pottidele ja 
pannidele. Tee see isikupäraseks oma lemmik ENHET 
sahtlite esipaneelidega. Sahtlid käivad 3/4 ulatuses 
välja, et sahtlites olevaid asju oleks lihtne näha ja 
neile kerge vaevaga ligi pääseks. Kohanda oma 
sahtleid sahtlisisudega, mida müüakse eraldi.
40×60×75 cm
Valge 404.404.22 65 €
60×60×75 cm
Valge 204.404.18 70 €
80×60×75 cm
Valge 304.404.27 85 €

ENHET nurgapaneel. Tahad põrandakappidega 
 nurgalahenduse ehitada? See nurgapaneel pakub 
lisavõimalusi, kuidas ruumi hästi ära kasutada. 
Sa saad oma põrandakapi sellega ära jaotada, et 
luua nurgalahendus, ja lisada ühe ENHET ukse, et 
avaus ära katta. Sobib ENHET põrandakappidega. 
Nurgalahenduse loomiseks kombineeri  ENHET 
põrandakapp (80 cm) ja ENHET uks (40×75 cm või 
60×75 cm). Kappi ja ust müüakse eraldi. 
Valge 804.404.15 20 €
Hall 604.811.81 22 €
Tamme imitatsioon 404.811.82 22 €

ENHET sahtliga põrandakapp ahjule. See kapp 
on loodud sisseehitatud ahjule ja sul on võimalus 
seda kombineerida kas sisseehitatud pliidi või 
lauapliidiga. Sisseehitatud ahjude mõõtmed on 
60x60 cm. Õhukanal laseb ahjust tuleval soojal õhul 
ringelda, vältides seda, et kapis temperatuur liiga 
kuumaks muutuks. Sahtlis on lisaruumi praepan-
nide,  ahjuplaatide või lõikelaudade tarvis. Kuna 
sahtel tuleb 3/4  ulatuses välja, saad sa asjadest hea 
ülevaate ning pääsed neile hõlpsasti ligi. Ühtseks 
ilmeks ja lihtsamaks puhastuseks võid otsustada kapi 
jalad ENHET katteliistu taha ära peita.
60×60×75 cm
Valge 304.404.13 45 €

ENHET katteliist, 180×12 cm.

 Valge 704.563.55 10 €

ENHET kapijalad, 12,5 cm, 2 tk pakis.

Valge 104.490.18 6 €
Antratsiidi tooni 904.490.19 6 €

ENHET põrandakapp valamule. See kapp on loodud 
valamu, segisti ja sisseehitatud prügikasti jaoks. 
Kapi taga on ruumi torudele. Kappi võib  täiustada 
HÅLLBAR  prügisortimislahendusega. Kuna prügikast 
on valamu all, satub vähem jäätmeid põrandale. Vali, 
kas jätad kapi jalad nähtavale või peidad need ENHET 
katteliistu taha, et saada ühtsem ilme ja koristamine 
lihtsamaks teha.
60×60×75 cm
Valge 504.404.26 35 €

Jalad ja katteliist kapile
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Kapid ja avatud riiulid

ENHET avatud riiulid

Peida segadus kapiuste taha ja paiguta oma ilusaimad 
 asjad ENHET avatud riiulitele. Avatud riiulid aitavad sul 
erinevate  väljapandud esemetega oma isikupära väljen-
dada ja  loovad köögis ka dünaamilisema ja õhulisema 
atmosfääri. Veelgi omapärasemateks võimalusteks on 
riiulid saadaval erinevates värvitoonides, mida saad 
kokku sobitada ükskõik millisel sulle sobival viisil – 
traditsioonilise ilme loomiseks otsusta ühe värvi kasuks 
või siis lisa lõbusa detailina tilgake punast.

Avatud hoiuruum annab ka hea ülevaate kõigist 
 köögitarvetest ja sa saad hoida enim kasutatavaid 
nõusid riiulitel,  millele on kõige lihtsam juurde pääseda. 
Kappide ja riiulite  kombineerimisega on võimalik luua 
köök, mis mitte ainult ei muuda lihtsaks igapäevaste 
toitude valmistamist, vaid on ka tõeline pilgupüüdja, 
mis inspireerib sind süüa tegema ning sõpru ja pere-
konda sulle seltsi pakkuma.

ENHET avatud seinariiul – 30 cm sügav.

40×30×75 cm
Valge 904.489.44 35 €
Antratsiidi tooni 604.489.45 35 €

ENHET avatud kõrge riiul.

30×30×180 cm
Valge 404.489.46 68 €
Antratsiidi tooni 204.489.47 68 €
60×30×180 cm
Valge 804.489.54 80 €
Antratsiidi tooni 704.489.64 80 €

60×30×75 cm
Valge 204.489.71 40 €
Antratsiidi tooni 004.489.72 40 €

ENHET avatud seinariiul – 15 cm sügav. 

40×15×75 cm
Valge 704.489.35 33 €
Antratsiidi tooni 304.489.37 33 €

ENHET avatud põrandariiul.

40×60×75 cm
Valge 204.489.52 42 €
Antratsiidi tooni 004.489.53 42 €

60×60×75 cm
Valge 304.489.75 60 €
Antratsiidi tooni 104.489.76 60 €

ENHET jalad avatud riiulitele, 12,5 cm, 2 tk pakis. 
Kasutamiseks 60 ja 75 cm kõrguste ENHET avatud 
 põrandariiulitega. 12,5 cm kõrgused jalad seavad 
 põrandariiuli töötamiseks mugavale  kõrgusele. 
Vali värv, mida eelistad riiuliga kokku s obitada, ja 
lisa ruumi disainile detaile. Jalad on  reguleeritavad 
vahemikus 11–13,5 cm, et kompenseerida põrandal 
esinevaid ebakorrapärasusi.
Valge 404.599.11 5 €
Antratsiidi tooni 204.599.12 5 €

ENHET köögisaare paigalduskomplekt. 
See  komplekt võimaldab sul ehitada köögisaare, 
millest sa oled alati unistanud. See on lihtne ja annab 
köögile uued  mõõtmed. Võimaldab ühendada 2 või 3 
ENHET avatud põrandariiulit, et luua eraldiseisev köö-
gisaar. Paigalduskomplekt muudab riiulid stabiilseks 
ja sisaldab ka põrandakinnitusi. Samuti on võimalik 
ehitada köögisaar seina külge kinnitatud 1 avatud 
põrandariiuliga (40x60x75 cm või 60x60x75 cm) ja 
1 tööpinnaga (max 80x60 cm). Pane tööpind seina 
külge tsingitud FIXA tööpinna kinnitusega.
40 cm
Valge 204.801.74 9 €
Antratsiidi tooni 704.801.76 9 €
60 cm 
Valge 704.801.81 12 €
Antratsiidi tooni 104.801.79 12 €

60×15×75 cm
Valge 004.489.67 40 €
Antratsiidi tooni 804.489.68 40 €
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ENHET riputatav riiulisisu, 26×28×15 cm. 
See riiulisisu annab avatud ENHET riiulile uued 
mõõtmed. See jagab hoiuruumi ära ja teeb ruumi 
rohkematele asjadele – riputa see lihtsalt riiuliraami 
soontesse ja sea oma asjad korda. Sul pole vaja 
tööriistu ja sa ei pea seina auke puurima. Ideaalne 
klaasidele, lauanõudele ja kaussidele ning väikestele 
purkidele ja pudelitele.
Antratsiidi tooni 704.657.55 6 €

ENHET reeling konksudele. Selle reelinguga saad 
ENHET avatud riiuli all igat sentimeetrit hoiuruumina 
ära kasutada. Konkud ja hoidikud saab kiiresti ja 
lihtsalt ilma tööriistade ja puurita üles riputada. Vali 
värv, mis sobib muu sisustusega, või lisa aktsentvärv. 
ENHET konksud ja SKATTÅN hoidik reelingul loovad 
piisavalt ruumi kõigele, näiteks söögi- ja köögiriis-
tadele.
37 cm
Valge 104.657.39 3,50 €
Antratsiidi tooni 704.657.36 3,50 €
57 cm
Valge 504.657.42 5 €
Antratsiidi tooni 704.657.41 5 €

ENHET pöördriiul, 40×21 cm. 
Oled väsinud otsimast asju, mis kipuvad köögist 
ära kaduma? Saad selle probleemi hõlpsasti ära 
lahendada, kinnitades selle kasuliku pöördriiuli ük-
skõik millise ENHET sarja avatud riiuli külge. Nutikas 
disain teeb kinnitamise väga kiireks ja lihtsaks. Seda 
riiulit pöörates pääsed sa vajalikele asjadele ligi. 
Ideaalne vürtsiriiulina pliidi kõrval, et kõik maitsed 
söögitegemise ajal käepärast oleksid.
Antratsiidi tooni 204.657.34 8,50 €
Punakasoranž 404.740.25 8,50 €

SKATTÅN hoidik, 12×34 cm. Selle asemel, et asju 
sahtlites hoida, võivad söögiriistad, maitsetaimed 
või tarvikud hoopis sahtlist väljas käeulatuses olla. 
Hoidikut on lihtne riputada konksu otsa ENHET 
avatud seinariiuli all. Nii tekib riiuli alla praktiline 
hoiuruum, kus kõigele lihtsasti ligi pääseb. Väikeste 
asjade hoidikutes hoidmine muudab ka tööpinna 
korrashoidmise lihtsamaks.
Must                             304.657.57 1 €
Valge                           004.960.05 1 €

ENHET konks, 6×24 mm, 2 tk pakis.
Nende konksudega saad hõlpsasti ruumi juurde teha. 
On sul võluvõimeid vaja? Üldsegi mitte! Riputa need 
lihtsalt soontesse ENHET avatud riiuli all – sa ei pea 
midagi puurima. Konkse saab riputada ka eraldimüü-
davale ENHET reelingule. Nii saab  kasutamata 
alast praktiline hoiuruum, mis on ideaalne näiteks 
kööginõude ja rätikute jaoks. Täienda SKATTÅN 
 hoidikutega, kus  hoida/ säilitada selliseid asju nagu 
 söögiriistad või maitsetaimed. 
Valge 004.657.54 1 €
Antratsiidi tooni 604.657.51 1 €

TAVELÅN puidust alus, 2 tk pakis. Nende dekorati-
ivsete  alustega saad teha palju ruumi ka väikestes 
alades. Ja kui need  üksteise peale panna, võtavad 
need veelgi vähem ruumi. Sobib ideaalselt ENHET 
avatud seinariiulitele (sügavusega 15 või 30 cm), kuid 
loomulikult saad neid kasutada kus iganes soovid, 
näiteks ka tööpinnal, kapis või sahtlis. Dekoratiivne, 
praktiline ja lihtne liigutada, kui selleks vajadust 
on. Suur alus mahutab kõike, näiteks söögiriistu ja 
vürtsiveskeid. Väikesel alusel saab hoida väiksemaid 
maitseainepakendeid. Alused on valmistatud bam-
busest, mis on vastupidav ja kiiresti kasvav looduslik 
materjal ning peab vastu niiskusele ja veepritsmetele. 
504.657.56 9,99 € 

ENHET tarvikud avatud riiulile
Selleks, et oma hoiukombinatsiooni veelgi paremini ära 
 kasutada, saad sellele lisada ENHET tarvikuid.
Ja mis kõige parem – sa ei pea midagi puurima.

Kapid ja avatud riiulid
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ENHET 
Riputatav riiulisisu.   
Antratsiidi tooni, 26×28×15 cm. 704.657.55

6 €
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Põhifunktsioonid madala hinna eest
Asjade lihtsustamiseks oleme kokku 
pannud terviklahendused kappide, uste, 
tööpindade,  riiulite, sahtlite, valamu, 
segisti ja vesilukuga. Sina pead välja val-
ima vaid viimistlusdetailid, nagu nupud, 
käepidemed ja seadmed. Kui  hommikul 
köögi kohalikust IKEA väljastuspunktist 
koju tood, saad selle juba õhtusöögi 

valmistamiseks samal päeval paigaldatud.

Mine veebilehele IKEA.ee, et näha kõiki 
 terviklahendusi. Loomulikult saad enda 
äranägemise järgi valida ka just need 
KNOXHULT kapid, mida sina soovid. 
Järgmistelt lehekülgedelt leiadki kõik 
võimalikud valikud.

KNOXHULT
köök
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KNOXHULT köök

KNOXHULT on funktsionaalne ja seda on lihtne pla-
neerida. 

Vali lahendused, mis sulle meeldivad, siis kodumasinad, 
 valamud, segistid, nupud ja käepidemed. Ongi valmis!

KNOXHULT põrandakapp uste ja sahtliga, 120 cm. Muuda oma hoiu-
ruum  isikupäraseks sujuvalt liikuva sahtli ja reguleeritavate riiulitega. 
Laminaadist tööpind on  niiskus-, kuumus- ja kriimustuskindel. Raamil ja 
esipaneelidel on  kileviimistlus, mis teeb nende pinna samuti kriimustus-
kindlaks ja lihtsasti  puhastatavaks. Ukse saab  hõlpsasti õigesse asendisse 
panna, kuna hingedega saab reguleerida kõrgust, sügavust ja laiust. 
Kapp püsib ebatasastel põrandatel kindlalt paigal tänu reguleeritavatele 
jalgadele.
Valge 303.267.90 90 €
Hall 503.267.94 100 €
Kõrgläikega valge 503.268.07 115 €

KNOXHULT põrandakapp sisseehitatud ahjule, 180 cm. Muuda oma 
 hoiuruum  isikupäraseks sujuvalt liikuva sahtli ja reguleeritavate riiulitega. 
Laminaadist tööpind on niiskus-, kuumus- ja kriimustuskindel. Raamil ja 
esipaneelidel on  kileviimistlus, mis teeb nende pinna samuti kriimustus-
kindlaks ja lihtsasti  puhastatavaks. Ukse saab  hõlpsasti õigesse asendisse 
panna, kuna hingedega saab reguleerida kõrgust, sügavust ja laiust. 
Kapp püsib ebatasastel põrandatel kindlalt paigal tänu reguleeritavatele 
jalgadele.
Valge 703.267.88 100 €
Hall 203.267.95 110 €
Kõrgläikega valge 303.268.08 125 €

KNOXHULT põrandakapp sahtlitega, 40 cm. Muuda oma hoiuru-
um  isikupäraseks  sujuvalt liikuva sahtli ja reguleeritavate riiulitega. 
Laminaadist tööpind on niiskus-, kuumus- ja kriimustuskindel. Raamil ja 
esipaneelidel on  kileviimistlus, mis teeb nende pinna samuti kriimustus-
kindlaks ja lihtsasti  puhastatavaks. Kapp püsib ebatasastel põrandatel 
kindlalt paigal tänu reguleeritavatele jalgadele.
Valge 903.267.87 49 €
Hall 703.267.93 60 €
Kõrgläikega valge 703.268.06 70 €

Põrandakapid

Seinakapid

KNOXHULT seinakapp ustega, 120×75 cm. Muuda oma hoiuru-
um  isikupäraseks reguleeritavate riiulitega. Raamil ja esipaneelidel 
on  kileviimistlus, mis teeb nende pinna kriimustuskindlaks ja lihtsas-
ti  puhastatavaks. Ukse saab  hõlpsasti  õigesse asendisse panna, kuna 
hingedega saab reguleerida kõrgust, sügavust ja laiust.
Valge 903.267.92 35 €
Hall 003.267.96 45 €
Kõrgläikega valge 103.268.09 50 €

KNOXHULT seinakapp uksega, 60×60 cm. Muuda oma hoiuru-
um  isikupäraseks  reguleeritavate riiulitega. Raamil ja esipaneelidel 
on  kileviimistlus, mis teeb nende pinna kriimustuskindlaks ja lihtsas-
ti  puhastatavaks. Ukse saab  hõlpsasti  õigesse asendisse panna, kuna 
hingedega saab reguleerida kõrgust, sügavust ja laiust. 
Mahub õhupuhasti kohale.
Valge 103.267.91 19 €
Hall 603.267.98 25 €
Kõrgläikega valge 703.268.11 30 €

KNOXHULT seinakapp uksega, 40×75 cm. Muuda oma hoiuruum 
 isikupäraseks  reguleeritavate riiulitega. Raamil ja esipaneelidel on 
 kileviimistlus, mis teeb nende pinna kriimustuskindlaks ja lihtsas-
ti  puhastatavaks. Ukse saab  hõlpsasti  õigesse asendisse panna, kuna 
hingedega saab reguleerida kõrgust, sügavust ja laiust.
Valge 503.267.89 22 €
Hall 803.267.97 25 €
Kõrgläikega valge 903.268.10 30 €

76

KNOXHULT nurgapõrandakapp, 100 cm. Võimaldab kasutada nurgamööblit 
näiteks L- ja U-kujulistes köökides. Laminaadist tööpind on niiskus-, kuuma- ja kri-
imukindel ning seda on lihtne puhtaks pühkida. Kapiraamide ja uste melamiinpind 
on kriimukindel ja seda on lihtne puhtaks pühkida. Uksed võib riputada vasakule 
või paremale ja hingi saab reguleerida, et uksed oleks täpselt õigel kõrgusel.Kapp 
püsib kindlalt ebaühtlasel põrandal, kuna jalad on reguleeritavad.
Valge 004.861.29   81 €
Hall 204.861.28   95 €
Kõrgläikega valge 404.861.27 100 €



SLAGSIDA LED-valgustus tööpinnale. Loodud 
KNOXHULT köögisüsteemi jaoks. Puuteanduri abil 
on võimalik  valgust kahe sammuga hämardada. 
Valgustit on lihtne  paigaldada, sest pistik käib otse 
pistikupessa. Valgustis on  sisseehitatud LED-lambid 
energiaklassidest A++ kuni A. Valgusti lambid ei ole 
vahetatavad.
60 cm. 7 W, 480 lm 003.428.57 19,99 €

Tarvikud

STÖDJA söögiriistade alus, 31×50 cm. 

Valge 501.772.23 1,99 €

STÖDJA söögiriistade alus, 51×50 cm.

Valge 001.772.25 2,49 €

STÖDJA söögiriistade alus, 20×50 cm. 

Valge 401.772.28 1,49 €

SMÄCKER söögiriistade alus, 31×26 cm. 

Hall 902.417.88 0,79 €

KNOXHULT köök

SUNNERSTA reguleeritav konksudega riiul, 45,7 cm 
lai. 
Min kõrgus 45 cm, max kõrgus 65 cm.
Valge 204.409.51 9,99 €

SUNNERSTA hoidik, 12×11×13 cm. Sobib SUNNERSTA 
 riiuli, miniköögi, reguleeritava riiuli, reelingu ja 
ratastega  abilauaga.
Valge 503.037.35 0,50 €

SUNNERSTA konks, 5 tk pakis.  

Valge 403.037.26 0,50 €

SUNNERSTA majapidamispaberi hoidik,
24,5×11,5×4,7cm. Max kandevõime 1 kg.
Valge 204.439.21 2 €

SUNNERSTA 4 konksu ja 2 anumaga reeling. 
60×14×13 cm. 
Valge 404.545.60 3,49 €

SUNNERSTA riiul, 25×14×5 cm. 
Max kandevõime 2 kg. 
Valge 904.439.27 2 €

SUNNERSTA riiul/nõuderest, 
36,5×15 cm. Max kandevõime 4 kg.
Valge 304.439.30 3 €

SUNNERSTA köögikorrastajate komplekt, pole vaja 
 puurida. Nõuderest/riiul/majapidamispaberi hoidik/
anum. 23 cm lai, min kõrgus 45 cm, max kõrgus 65 
cm.
Valge 793.384.28 17,49 €

SUNNERSTA köögikorrastajate komplekt, pole 
vaja puurida.Riiul/konksud/3 anumat. 23 cm lai, min 
kõrgus 45 cm, ma kõrgus 65 cm.
Valge 993.384.27 14,49 €
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Paindlik ja taskukohane 
SUNNERSTA miniköögiga saad luua 
avatud ja kutsuva köögi isegi siis, kui 
ruumi napib. See sobib suurepäraselt 
ka  ühiselamutubadesse ja külalistema-
jadesse. Kasuta konkse ja hoidikuid, 
et köögiriistu ühes kohas hoida, ning 
ratastega abilauda  kasuliku pinnana, 

kui köögis palju tegemist on. 
Lisades TILLREDA kaasaskantava 
 induktsioonpliidi ja TILLREDA külmiku 
ongi kõik vajalik olemas. Seda taskuko-
hast ja paindlikku kööki on lihtne osta, 
koju tuua, paigaldada ja uutesse kohta-
desse kaasa võtta.

SUNNERSTA
miniköök

SUNNERSTA miniköök, 
112×56×139 cm.
Vaata valamute ja segistite peatükki.
903.020.79 95 €

SUNNERSTA ratastega abilaud. 
56×33×97 cm.
Valge 703.037.20 29,99 €

SUNNERSTA konks, 5 tk pakis.  

Valge 403.037.26 0,50 €

SUNNERSTA hoidik, 
12×11×13 cm. Sobib SUNNERSTA ree-
lingu, ratastega  abilaua, miniköögi ja 
reguleeritava riiuliga.
Valge 503.037.35 0,50 €

SUNNERSTA majapidamispa-
beri hoidik, 24,5×11,5×4,7cm. Max 
kandevõime 1 kg.
Valge 204.439.21 2 €

SUNNERSTA 4 konksu ja 2 anumaga 
reeling. 60×14×13 cm.
Valge 404.545.60 3,49 €

SUNNERSTA riiul,
25×14×5 cm. Max kandevõime 2 kg. 
Valge 904.439.27 2 €

SUNNERSTA riiul/nõuderest, 
36,5×15 cm. Max kandevõime 4 kg.
Valge 304.439.30 3 €
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osa

Helgem elu köögis
Hea valgustus on oluline osa igast 
 köögist. Seetõttu pakumegi nelja 
 integreeritud valgustuse sarja, mis 
sobivad ideaalselt meie  köögikappidega. 
Integreeritud valgustus  köögis on su-
urepärane viis, kuidas klaasuste taga või 
sahtlites oma lemmiklauanõusid esi-
tleda. Hea valgustus äratab ellu ka sinu 
kapiuksed, tööpinna ja seinapaneelid. 

Veelgi paremat elu köögis võimaldavad 
sellised funktsioonid nagu hämar-
damine, valguse  temperatuuri muut-
mine ning valguse  juhtmevabalt sisse ja 
välja lülitamine. 

Kõik, mida sa vajad, on TRÅDFRI pult. 
Või kasuta TRÅDFRI juurdepääsuseadet 
ja IKEA Home smart rakendust, et iga 
valguskiirt oma nutitelefoniga kon-
trollida. Me kutsume seda IKEA Smart 
valgustuseks.

Heli on võimas tujutõstja, nagu valguski. 
Mõlemad on olulised kodus õige õhk-
konna loomiseks ja ka väga isiklikud – 
igaühel meist on ainulaadsed eelistused 
volüümi, heleduse, tüübi ja žanri osas. 
Nagu valgus, on ka heli kultuuriliselt ja 
 sotsiaalselt tähtis, sest see toob inimesi 
kokku. 

Valgustus  
ja heli

Köögi paigaldamine
Soovi korral võime paigaldada 
kogu köögivalgustuse meie köögi 
 paigaldamise teenuse osana. 
Lisateavet leiad lk 4.
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Helil on võime kodust 
õhkkonda märkimis-
väärselt muuta. Nii et 
halli päeva saab kõigest 
ühe nupuvajutusega 
heaks pöörata.

Sahtli valgustus liht-
sustab  vajaminevate 
asjade leidmist, ka 
nende salajaste kes-
köiste  köögiskäikude 
ajal. Sahtli avamine ja 
sulgemine lülitab tule 
automaatselt sisse või 
välja.

Kohtvalgustid annavad 
fokuseeritud valgust, 
mis sobib hästi väikse-
mate alade valgusta-
miseks ja klaasuste taha.

Tööpinnavalgustus peaks 
andma hea ja selge ül-
evaate köögis tehtavast 
tööst.

Kapivalgustus valgustab 
sinu lemmikuid köögiuk-
si ja loob hubase valguse 
kogu köögis.
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Valgustus ja heli

Valgustus METOD kööki

MITTLED on kompaktse disainiga ja seda on lihtne paigaldada, kuna igal 
elemendil on oma kaabel, mis ühendub LED-draiveriga.

MITTLED LED-valgustus tööpinnale. Sobib sinu kapi 
 mõõtmetega ja on kompaktse disainiga. Seda tuleb 
 täiendada TRÅDFRI LED-draiveriga ja VÅGDAL toite-
juhtmega, mida müüakse eraldi. Valgust saab hämar-
dada eraldi müüdavate TRÅDFRI juhtmevaba hämardi 
ja TRÅDFRI  juurdepääsuseadmega.

Valge
40 cm, 4,0 W, 300 lm 403.535.37 20 €
60 cm, 5,5 W, 480 lm 803.596.17 25 €
80 cm, 7,5 W, 640 lm 503.596.33 30 €
Alumiiniumi värvi
40 cm, 4,0 W, 300 lm 504.354.01 20 €
60 cm, 5,5 W, 480 lm 704.354.00 25 €
80 cm, 7,5 W, 640 lm 304.354.02 30 €

MITTLED LED-kohtvalgusti. Annab fokuseeri-
tud valgust, mis sobib hästi väiksemate alade val-
gustamiseks. Seda tuleb täiendada TRÅDFRI LED-
draiveriga ja VÅGDAL toitejuhtmega, mida müüakse 
eraldi. Valgust saab hämardada eraldi müüda-
vate TRÅDFRI juhtmevaba hämardi ja TRÅDFRI 
 juurdepääsuseadmega. Valgusti saab paigaldada 
oma   ümbrisesse või integreerida nišši. Ø 6,8 cm.

Alumiiniumi värvi
2,2 W, 150 lm 104.353.99 10 €
Valge
2,2 W, 150 lm 304.353.98 10 €

MITTLED sensoriga LED-valgusriba sahtlile. IKEA 
köögis on sul  võimalik panna valgustus kõikidesse 
sahtlitesse. Nii leiad sa alati kõik vajalikud asjad üles, 
ka nende salajaste kesköiste  köögiskäikude ajal. Sahtli 
avamine ja sulgemine lülitab tule automaatselt sisse ja 
välja. Seda tuleks täiendada ANSLUTA juhtmega (19 W) 
LED-draiveriga, mida müüakse eraldi. 

Valge
36 cm, 2 W, 50 lm 304.635.17 15 €
56 cm, 2 W, 50 lm 804.635.48 20 €
76 cm, 3,5 W, 100 lm 204.635.65 25 €

STRÖMLINJE on õhukese disainiga ja sel on ühe rea tulede kohta ainult üks 
 paigalduskaabel, mis iga elemendi järgmisega ühendab. STRÖMLINJE val-
gustitel on ka suurem valgusväljund, et tööpinda eriti eredalt valgustada.

STRÖMLINJE LED-valgustus tööpinnale. Sobib oma 
õhukese disainiga su kapi mõõtmetega, sel on suur 
 valgusväljund ja seda on lihtne paigaldada. Valgustust 
tuleb täiendada TRÅDFRI LED-draiveri ja FÖRNIMMA 
toitejuhtmega, mida müüakse eraldi. Valgust saab hä-
mardada eraldi müüdavate TRÅDFRI juhtmevaba hä-
mardi ja TRÅDFRI juurdepääsuseadmega.

40 cm 5 W, 300 lm 803.430.42 35 €
60 cm 8 W, 500 lm 003.430.41 45 €

MITTLED sari

STRÖMLINJE sari
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Valgustus ja heli

Valgustus METOD kööki

See tööpinnavalgustus on disainitud KNOXHULT köögi jaoks ja aitab luua 
 funktsionaalse tööruumi. Seda on lihtne paigaldada, kuna sel on pistik, 
ja seda saab puuteanduriga kahe sammuga hämardada.

SLAGSIDA LED-valgustus tööpinnale. Tööpinna val-
gustusel on pistik, et saaksid selle hõlpsasti ise paika 
panna, ilma  elektriku abita.

60 cm 6,6 W, 480 lm 003.428.57 19,99 €

Kapivalgustus valgustab sinu lemmikuid köögiuksi ja loob hubase val-
guse kogu  köögis. URSHULT ja LINDSHULT tooted on energiasäästlikud 
LED-valgustid ning neid saab kontrollida TRÅDFRI juhtmevaba hämardi ja 
juurdepääsuseadmega. 

URSHULT LED-kapivalgustus. Annab fokuseeritud 
valgust, mis sobib hästi väiksemate alade valgusta-
miseks. Seda tuleb täiustada TRÅDFRI LED-draiveriga 
ja FÖRNIMMA  toitejuhtmega. See on hämardatav 
TRÅDFRI juhtmevaba hämardiga ja TRÅDFRI juur-
depääsuseadmega, mida müüakse eraldi.

Nikeldatud
2 W, 100 lm 302.604.02 14,99 €

LINDSHULT LED-kapivalgustus. Annab fokuseeritud 
 valgust, mis sobib hästi väiksemate alade valgusta-
miseks. Seda tuleb täiustada TRÅDFRI LED-draiveriga 
ja FÖRNIMMA  toitejuhtmega. See on hämardatav 
TRÅDFRI  juhtmevaba  hämardiga ja TRÅDFRI juur-
depääsuseadmega, mida müüakse eraldi.

Nikeldatud
2 W, 80 lm 102.604.36 14,99 €

Kapivalgustus

SLAGSIDA sari

Valgustus KNOXHULT kööki
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VÅGDAL ühenduskaabel, 3.5 m. 
Kasuta seda MITTLED tööpinnav-
algusti ja TRÅDFRI LED-draiveri 
ühendamiseks.
Valge  704.636.00 3,49 €

ANSLUTA juhtmega LED-draiver. 
Kõik trafoga ühendatud valgusallikad 
saad sisse või välja lülitada vaid ühe 
lülitiga. 19W
Valge  804.058.41 15 €

Valgustus ja heli

Valgustus ENHET kööki

SKYDRAG valgustuskomplekt on loodud ENHET sarjale. See on täiuslik nii 
tööpinna valgustusena kui ka köögis hubase valguse loomiseks. TRÅDFRI 
draiveri ja juhtmevaba hämardiga saad valgustust kergesti sisse ja välja 
lülitada ning hämardada.

SKYDRAG sensoriga LED-valgusriba tööpinnale/
kappi, hämardatav. 
40 cm
Valge 504.395.88 10 €
Antratsiidi tooni 904.396.28 10 €
60 cm
Valge 304.395.89 15 €
Antratsiidi tooni 304.396.12 15 €
80 cm
Valge 104.395.90 20 €

TRÅDFRI juurdepääsuseadmega saad kontrollida kõiki oma TRÅDFRI draiveriga  ühendatud 
valgustusi IKEA Home smart rakendusega või häälassistendi abil. Loo erinevaid meeleolusid ja 
stseene koos teiste IKEA Smart valgustustega.

TRÅDFRI sari

TRÅDFRI juurdepääsuseade. TRÅDFRI juurdepääsu-
seadme ja rakendusega saad sa iga valgusallikat eraldi 
kontrollida, luua eri tüüpi valgustusseadeid ja kontrol-
lida neid IKEA Home smart rakendusega või Apple 
HomeKit, Amazon Alexa või Google Home personaalse 
assistendi abil.

Valge 403.378.06 24,99 €

TRÅDFRI juhtmevaba hämardi.

Valge 004.684.32 6,99 €

FÖRNIMMA toitejuhe 3,5 m. Selle juhtmega saad 
vooluvõrku ühendada kuni 10 omavahel ühendatud 
lampi. Samuti saad neid kõiki samal ajal TRÅDFRI 
juhtmevaba hämardiga sisse ja välja lülitada ning 
hämardada.

504.468.81        4 €

FÖRNIMMA ühenduskaabel. Võib kasutada otseüh-
endusena TRÅDFRI LED-draiverite vahel, näiteks 
seinakappide kahe osa vahel, millel on üks ühendus 
toiteallikaga. 

0,7 m 903.947.00         4 €
2 m 303.946.99         5 €

TRÅDFRI LED-draiver. Seda tuleb täiendada 
FÖRNIMMA toitejuhtmega, mida müüakse eraldi. 
Draiverit saab kasutada TRÅDFRI puldi ja TRÅDFRI 
juurdepääsuseadmega.

Kuni 10 W 503.561.87 20 €
Kuni 30 W 603.426.56 25 €

SKYDRAG sari
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STYRBAR pult. STYRBAR puldiga saad 
juhtida mitut valgusallikat vaid ühe kliki 
abil. Hämarda ja kohanda valgustuse 
värvi ja tulede soojust ning loo sobiv 
meeleolu.
Valge 604.883.66 9,99 €
Alumiiniumi tooni 004.680.45 12,99 € 



 

Tööpinnad
Sinu köök on kodu süda – see on kõigi 
tuba! Köögi puhul on oluline, kuidas see 
 toimib ja milline see välja näeb. Kuigi 
uste ja sahtlite esipaneelide valimine 
on köögi uuendamisel peamine stiili 
puudutav  protsess, võib ka tööpind 
 üldmuljet  olulisel määral muuta. Aga 
täiuslik tööpind ei  tähenda ainult köögi 
ilme viimistlemist, vaid see mõjutab ka 
selle funktsionaalsust. 

Õige tööpinna valimisel tuleb arvestada 
paljude teguritega,  sealhulgas stiili, 
vastupidavuse, hooldamise, elustiili ja 
kuludega. Meie tööpinnad on saadaval 
eelnevalt  lõigatuna või eritellimustena, 
 mitmesugustest vastupidavatest ma-
terjalidest ning erinevate viimistluste 
ja paksustega. Samuti on igal  pinnal 
 ainulaadsed omadused ja erinev vee-, 
kulumis- ja kuumakindlus.

Kuidas tööpinda valida:

01 02 03

Kui suur on su eelarve?
Sa ei pea stiilse välimuse 
saavutamiseks oma raha-
kotti tühjaks pigistama. 
Meil on tööpindu, mis on 
erinevatest  materjalidest, 
omanäoliste välimus-
tega, saadaval nii 
 eelnevalt  lõigatuna kui ka 
 eritellimusena, et leiaksid 
selle, mis  sobib ideaalselt 
sinu stiili,  vajaduste ja 
 eelarvega.

Millist materjali sa eel-
istad? Materjali valides 
arvesta  sellega, kui tugev 
sinu tööpind peab olema, 
kui palju oled sa valmis 
selle eest hoolt kandma 
ja milline võiks see su 
köögis välja näha.

Eritellimustööpinnad on 
 valmistatud vastavalt 
sinu köögi paigutusele, 
saad valida täpse pikkuse 
ja  sügavuse, samuti vaja-
likud avad valamu, segisti 
ja pliidi jaoks. Eelnevalt 
lõigatud tööpinnad on 
saadaval  erinevates 
 suurustes, saad selle juba 
täna koju viia ja soovitud 
pikkusesse lõigata.

Loodud kestma
Oma tööpindu testides seame neid silmitsi kõigega, 
 millega nad sinu köögis kokku puutuvad: vedelike, 
rasva, auru, soojuse, müksude, kokkupõrgete ja 
kriimustustega. Kui oleme lõpetanud, oleme nii 
kindlad, et meie tööpinnad kestavad kaua, et me 
anname neile omapoolse garantii.

Kõikidel tööpindadel 
on 25-aastane tasuta garantii.
Loe lähemalt lk 142.
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Lighting and sound

* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade ja seinapaneelide kohta leiad lk 98 ja 100.

Materjalid 
Laminaat 
Laminaattööpinnad on taskukohased, neid on lihtne hooldada ning 
valida saab paljude värvide ja välimuste seast. Need on valmistatud 
puitlaastplaadile pressitud laminaadist. Pinna kõvastamiseks ja vastupi-
dava tööpinna loomiseks rakendatakse nii kuumust kui survet. 

Paks spoon
Paksudel spoonist tööpindadel on naturaalne värv ja puidusüü, mis 
tekitab köögis sooja tunde. Neid eeltöödeldakse, et paigaldamine oleks 
kiirem, ning neid saab  vajadusel lihvida ja üle töödelda. Paksu spooni 
tehnika võimaldab meil luua mustreid ja välimusi, mida on muidu raske 
ja kulukas saavutada, seejuures loodusvarasid targalt kasutades.

Kvarts 
Kvartsist tööpinnad on äärmiselt vastupidavad, nii kriimustustele, ni-
iskusele kui ka löökidele. Need on valmistatud jahvatatud kvartsist (üks 
tugevamaid  materjale looduses), vaikudest ja pigmentidest. See loob 
väga kõva mittepoorse pinna, mis on sile, kergesti puhastatav ega vaja 
veekindlaks tegemist. Meie  kvartsist tööpinnad on 2 või 3 cm paksused 
ja neid on paljude erinevate välimustega.

Keraamika
Keraamika on äärmiselt vastupidav materjal, mida toodetakse kõrge 
kuumuse ja rõhu rakendamisel mineraalide ühendamiseks. Tulemuseks 
on mittepoorne pind, mis on hügieeniline ning väga vastupidav kuu-
musele ja kriimustustele – kuumad potid ja teravad noad ei põhjusta 
kahjustusi.
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Laminaattööpinnad (2,8 cm)

EKBACKEN ja LILLTRÄSK laminaattööpinnad on 2,8 cm paksused ja 
sirge  äärega. Need on vastupidavad, lihtsasti hooldatavad ja saadaval 
paljudes  värvides ja tekstuurides (tavaline, matt, kõrgläikega ja isegi 
puudutades „pehme”).

EKBACKEN laminaattööpinnad on saadaval eelnevalt lõigatuna või 
eritellimusena, mille puhul on rohkem valikuid erinevate äärte ja suu-
ruste osas. Eelnevalt lõigatud tööpinnad saab lõigata täpselt vajalikku 
pikkusesse ja viimistleda pakendis oleva ääreribaga.

LILLTRÄSK tööpind, valge, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
123×2,8 cm 004.798.74 25 €
186×2,8 cm 502.427.23 35 €
246×2,8 cm 902.427.21 45 €

EKBACKEN tööpind, kahepoolne, valge, valge ääre-
ga, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 402.913.42 55 €
246×2,8 cm 202.913.43 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, valge, marmori imitatsiooniga, 
63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 703.356.22 55 €
246×2,8 cm 003.356.25 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, tumehall/marmori imitatsiooni-
ga  laminaat, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 403.971.69 55 €
246×2,8 cm 403.971.74 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, helehall, betooni imitatsiooni-
ga, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 303.954.39 55 €
246×2,8 cm 503.954.43 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, kahepoolne, helehall, valge 
äärega, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 402.913.42 55 €
246×2,8 cm 202.913.43 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, kõrgläikega valge.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 99 €/m

EKBACKEN tööpind, naturaalvalge laminaat.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, matt, beež, mustriga, laminaat, 
63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 003.971.85 55 €
246×2,8 cm 203.971.89 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

Tööpinnad
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Laminaattööpinnad (2,8 cm)

Disaini omale meelepärane eritelli-
mustööpind ja vaata kohe, milline on sinu 
terviklahenduse hind. Kasuta selleks IKEA 
 eritellimustööpindade  kalkulaatorit, mille 
leiad veebilehelt
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

EKBACKEN tööpind, musta kivi imitatsiooniga, 
63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 302.743.62 55 €
246×2,8 cm 902.743.64 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, saare imitatsiooniga, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 503.376.17 55 €
246×2,8 cm 903.376.20 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, tumehalli lina imitatsiooniga, 
63,5 cm.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

EKBACKEN tööpind, matt, antratsiidi tooni, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm 004.090.13 75 €
246×2,8 cm 104.090.17 85 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 99 €/m

EKBACKEN tööpind, betooni imitatsiooniga, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×2,8 cm                            203.356.48               55 €

246×2,8 cm                            603.356.51               65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade kohta leiad lk 98 ja 100.

Tööpinnad
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Tööpinnad

SÄLJAN tööpind, tamme imitatsiooniga.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 604.391.73 55 €
246×3,8 cm 804.392.09 65 €

SÄLJAN tööpind, valge, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 502.022.08 55 €
246×3,8 cm 602.022.17 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

SÄLJAN tööpind, helehall/mineraali imitatsiooniga 
 laminaat, 63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 503.972.01 55 €
246×3,8 cm 603.972.05 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–6,5 cm hind alates 79 €/m

SÄLJAN tööpind, beež, kivi imitatsiooniga.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 404.391.26 55 €
246×3,8 cm 604. 391.30 65 €

SÄLJAN tööpind, valge, kõrgläikega.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 99 €/m

Laminaattööpinnad (3,8 cm)

SÄLJAN laminaattööpinnad on 3,8 cm paksused ja neil on kas ümar 
või sirge äär. Need on vastupidavad, lihtsasti hooldatavad ja saadaval 
 erinevates värvides ja tekstuurides (standardne, kõrgläikega ja isegi 
kahepoolne).  

SÄLJAN laminaattööpinnad on saadaval eelnevalt lõigatuna või eritel-
limusena, mille puhul on rohkem äärte ja suuruste  valikuvõimalusi. 
Eelnevalt lõigatud tööpindu saab täpselt vajalikku pikkusesse lõigata 
ja pakendisse kuuluva ääreribaga ära viimistleda.

SÄLJAN tööpind, must, marmori imitatsiooniga, 
63,5 cm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 203.356.86            55 €    
246×3,8 cm 003.356.87 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m

SÄLJAN tööpind, must mineraali imitatsiooniga..

 Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 702.022.07 55 €
246×3,8 cm 702.022.12 65 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 79 €/m
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Tööpinnad

* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade kohta leiad lk 98 ja 100.

Laminaattööpinnad (7,7 cm)

DEJE tööpind, valge.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 229 €/m

DEJE tööpind, valge, kõrgläikega.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5 cm hind alates 229 €/m

DEJE laminaattööpinnad on 7,7 cm paksused ja sirge äärega. Need on 
 vastupidavad, lihtsasti hooldatavad ja neil on kaks erinevat viimistlust: 
tavaline ja kõrgläikega.

DEJE tööpinnad on sinu köögilahenduse jaoks saadaval eritellimusena.

Disaini omale meelepärane eritelli-
mustööpind ja vaata kohe, milline on sinu 
terviklahenduse hind. Kasuta selleks IKEA 
 eritellimustööpindade  kalkulaatorit, mille 
leiad veebilehelt
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.
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Tööpinnad

Spoonist tööpinnad (3,8 cm)

Looduslik ja vastupidav puit tekitab köögis sooja tunde ja muudab 
iga t ööpinna ainulaadseks. Paksust spoonist tööpindade puhul katab 
 puitlaastplaadist südamikku 3 mm  puidukiht, et tagada suurepärane 
stabiilsus. 

See konstruktsioon vähendab tööpinna tundlikkust niiskuse suhtes 
ja sel on täispuiduga võrreldes palju väiksem tõenäosus painduda, 
lõheneda või  praguneda. Samuti saame selle tehnikaga luua uusi 
omapäraseid ilmeid,  kasutades vähem puitu ja vähendades mõju 
keskkonnale. 

Tööpinnad on eeltöödeldud tugeva vahaõliga, et luua kergesti 
hooldatav pind koheseks kasutamiseks. Aja jooksul näeb see välja 
aina parem ja isikupärasem. Tööpindu saab lihvida ja vajaduse korral 
töödelda, mis tähendab seda, et need vananevad väärikalt.

Paksust spoonist tööpindu on erinevate mustritega: pikkade kitsaste 
 laudadega, pikkade laiade laudadega, paksude ribadega, peenete 
joontega 
ja siksakilisi.

Paksust spoonist tööpinnad on saadaval eelnevalt lõigatuna (vii 
juba täna koju) või eritellimusena. Eelnevalt lõigatud tööpindu saab 
täpselt vajalikku  pikkusesse lõigata ja pakendisse kuuluva ääreribaga 
ära viimistleda.

Saar 
Saar on hele ja kõva puit, mis on vastupi-
dav, kuid elastne materjal, millel on kaunis 
puusüümuster ja viimistlus. Aja jooksul 
muutub see üha  tumedamaks. Oma loomu-
likul kujul on see raske ning väga tugev ja 
stabiilne.

Pähklipuu 
Pähklipuu on suhteliselt raske, kõva ja 
 vastupidav. Värv, mis varieerub naturaalsest 
helepruunist kuni tumeda šokolaadipruunini, 
annab köögile sooja ilme. Pähklipuu muutub 
vanusega  heledamaks ning lisaks rikkalikule 
värvivariatsioonile on sel ka dekoratiivne 
kumer süümuster.

Kask 
Kask on peene puusüü ja kahvatu värviga 
ning vananedes tumeneva satiinilaadse 
läikega. Sageli on sellel beeži või helepruuni 
värvi oksakohad või lülipuit, mis annavad sinu 
tööpinnale ainulaadse ja selgesti eristatava 
naturaalse välimuse.

Tamm
Tammepuit on äärmiselt tugev, raske ja 
 vastupidav. See on atraktiivset heledat värvi ja 
silmapaistva puusüüga. Selle värvus varieer-
ub helepruunist  rikkaliku punakaspruunini ja 
see tumeneb vananedes kaunilt.
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Tööpinnad

MÖLLEKULLA tööpind, tamm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 702.992.47 129 €
246×3,8 cm 502.992.48 149 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 229 €/m

KARLBY tööpind, pähklipuu.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 303.351.91 119 €
246×3,8 cm 003.352.01 129 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 199 €/m

SKOGSÅ tööpind, tamm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 803.829.86 149 €
246×3,8 cm 003.829.90 179 €

KARLBY tööpind, tamm.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 703.351.89 119 €
246×3,8 cm 603.351.99 129 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 179 €/m

KARLBY tööpind, kask.

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1-63,5×3,8 cm hind alates 179 €/m

* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade kohta leiad lk 98 ja 100.

Spoonist tööpinnad (3,8 cm)

Disaini omale meelepärane eritelli-
mustööpind ja vaata kohe, milline on sinu 
terviklahenduse hind. Kasuta selleks IKEA 
 eritellimustööpindade  kalkulaatorit, mille 
leiad veebilehelt
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

PINNARP tööpind, saar.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 003.722.98 129 €
246×3,8 cm 003.723.02 149 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 229 €/m

PINNARP tööpind, pähklipuu.

Eelnevalt lõigatud:
186×3,8 cm 404.662.28 129 €
246×3,8 cm 204.662.29 149 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 229 €/m
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VRENA tööpind, tamm.

Eelnevalt lõigatud:
186x2.8cm 004.371.67   99 €
246x2.8cm 704.371.59 109 €

Eritellimusel valmistatud:*

 45,1–63,5×3,8 cm hind alates 199 €/m



Kvartsist tööpinnad (2 ja 3 cm)

KASKER kvartsist tööpinnad on mati või poleeritud viimistlusega, erineva 
paksuse ja värviga. Veelgi isikupärasemaks väljenduseks saad valida erine-
vate äärte vahel.

Kvartsist tööpindadel on sile, mittepoorne pind. See muudab need hügiee-
niliseks ning plekkidele ja niiskusele vastupidavaks ning need ei vaja 
veekindlaks muutmist.

Kuna kvarts on naturaalne materjal, võib värvitoonis ja suuruses, kujus ning 
osakeste jaotuses esineda variatsioone. Need väikesed variatsioonid on osa 
selle materjali ilust ja võlust ning muudavad iga tööpinna ainulaadseks.

Kvartsist tööpinnad on saadaval ainult eritellimusena.

KASKER tööpind, valge kvarts.

Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates 349 €/m²

3,0 cm hind alates 399 €/m²

KASKER tööpind, valge marmori imitatsiooniga 
kvarts.
Eritellimusel valmistatud:*

3,0 cm hind alates 399 €/m²

KASKER tööpind, matt tumehall marmori imitat-
siooniga kvarts.
Eritellimusel valmistatud:*

3,0 cm hind alates 399 €/m²

KASKER tööpind, antratsiidi tooni mineraali 
 imitatsiooniga kvarts.
Eritellimusel valmistatud:*

3,0 cm hind alates 399 €/m²

KASKER tööpind, musta kivi imitatsiooniga kvarts.

Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates 349 €/m²
3,0 cm hind alates 399 €/m²

Disaini omale meelepärane 
 eritellimustööpind ja vaata kohe, 
milline on sinu terviklahen-
duse hind. Kasuta selleks IKEA 
 eritellimustööpindade  kalkulaatorit, 
mille leiad veebilehelt 
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

KASKER tööpind, tumehall kivi imitatsiooniga kvarts.

Eritellimusel valmistatud:*

3,0 cm hind alates 399 €/m²

KASKER tööpind, matt betooni imitatsiooniga kvarts.

Eritellimusel valmistatud:*

3,0 cm hind alates 399 €/m²

Äärte valikud

Sirge Faasitud

Tööpinnad
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* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade kohta leiad lk 98 ja 100.

SKARARP keraamilised tööpinnad luuakse looduslike mineraalide kokku-
sulatamise teel, mis muudab need tugevaks ja äärmiselt vastupidavaks ka 
kõige karmimale igapäevasele kasutamisele.

Keraamilised tööpinnad on väga vastupidavad kuumusele ja kriimustus-
tele –  kuumad potid, vesi või teravad noad ei põhjusta kahjustusi, mistõttu 
ei pea neid tööpindu  kunagi uuesti katma ega viimistlema. Neil on matt 
tekstuuriga mittepoorne pind, mis on täielikult plekikindel ja mida on lihtne 
puhastada. Need on kõige  hügieenilisemad saadavalolevad lahendused.

Keraamilised tööpinnad on saadaval ainult eritellimusena.

Keraamilised tööpinnad (2 cm)

SKARARP tööpind, matt, valge marmori imitatsiooni-
ga,  keraamiline.
Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates 479 €/m²

Äärte valikud

Sirge Faasitud

Tööpinnad
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SKARARP tööpind, must kivi efektiga, 
keraamiline.
Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates  479 €/m²

SKARARP tööpind, matt, tumehall marmori efektiga, 
keraamiline.
Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates  479 €/m²

SKARARP tööpind, matt, halli betooni efektiga, 
keraamiline.
Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates  479 €/m²

SKARARP tööpind, matt, halli/pruun betooni 
efektiga, keraamiline.
Eritellimusel valmistatud:*

2,0 cm hind alates  479 €/m²



PINNARP eritellimustööpinna 
 tellimiseks võta ühendust IKEA 
 töötajaga kohalikus väljastus-
punktis asuvas köögiosakonnas.
Hind alates

199 €/m²
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Viimistlused
Kasuta oma tööpinda maksimaalselt ära meie tööpinna tarvikute ja seinali-
istudega.

FIXA seinaliist, hall. Täidab ära vahe seina ja tööpinna vahel. Sobib kõig-
ile IKEA  tööpindadele. Võib kasutada koos erinevate materjalidega, näiteks 
plaatidega.
Hall 402.460.38                                         9 €

FIXA tööpinnakinnitus. FIXA tööpinnakinnitus hoiab 
sinu tööpinna pärast paigaldamist stabiilse ja pain-
dumatuna.

Tsingitud 702.746.28                     3 €

FIXA tööpinna katteliist. FIXA katteliistu soovitatakse ainult sirge 
äärega  tööpindadele. Takistab vee tungimist tööpindade vahele.

63,5×1×1,8 cm 303.392.88                                         3 €

FIXA difusioonitõke, kroomitud. FIXA difusioonitõke 
tuleks paigaldada tööpinna alla nõudepesumasina 
kohale, et see kaitseks tööpinda niiskuse eest. 

Kroomitud 043.750.85                     6 €

Tööpinna tarvikud

Tööpinnad

Sinu tööpinna kaitse ja tugi

STOCKARYD puiduõli, siseruumides kasutamiseks. 
Tagamaks oma tööpinna ilu ka aastate pärast, töötle 
seda regulaarselt STOCKARYD puiduõliga. See annab 
pinnale kauni läike,  kaitseb puitu ja pikendab tööpin-
na eluiga.

500 ml 202.404.62                        9,99 €
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* Lisateavet meie eritellimusel valmistatud tööpindade kohta leiad lk 98 ja 100.

Tööpinna tarvikud

Tööpinnad

PINNARP
Tööpind. Saar, 186×3,8 cm. 
003.722.98

129 €
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Tööpinnad

Disaini omale eritellimustööpind
Disaini omale meelepärane eritellimustööpind 
ja seinapaneel ning vaata kohe, milline on 
sinu terviklahenduse hind. Kasuta selleks IKEA 
 eritellimustööpindade kalkulaatorit, mille leiad 
veebilehelt IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

Eritellimusel valmistatud 
tööpinna vaieldamatud 
eelised
Sinu eritellimusel valmistatud 
tööpind on tehtud nii, et see sobiks 
 suurepäraselt sinu köögi paigutusega. 
Samuti on üldmulje ilusam, sest 
 ühenduskohti on võimalikult vähe. Sa 
saad tellida täpselt sellise pikkuse ja 
 sügavusega tööpinna, mis sobib sinu 
 köögisaare- või baarilahendusega, 
ning meistrimees teeb väljalõiked ka 
 valamule, segistile ja pliidi plaadile.

Baarilahendus

Erinevad pikkused ja 
sügavused

Alt paigaldatav 
valamu
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Eritellimusel 
 valmistatud seina-
paneel

Auk segistile

Erinevad ääred

Väljalõige 
 pliidiplaadile
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Tööpinna ääred
Vali tööpinna äärte kuju ja 
materjal. Sõltuvalt valitud 
tööpinna materjalist on sul 
mitu valikut.

Materjal ja värv
Sa saad valida mitme värvi ja 
materjali vahel. Kas sa soovid 
laminaadist,  paksust spoon-
ist,  kvartsist või keraamilist 
 töö pinda? Või  laminaadist, 
 kvartsist või keraamilist 
 seinapaneeli?

Vali valamu ja segisti
Vali omale valamu, mis 
sulle kõige rohkem meeldib 
ja otsusta, kas sa soovid 
seda tööpinna pealt või alt 
 paigaldada.

Tehtud täpselt nii nagu sina soovid
Kasuta meie lihtsat veebikalkulaatorit, et disainida oma kööki just selline 
tööpind ja  seinapaneel nagu sa soovid. Ja see valmistatakse eritellimusel. 
Samuti saad kohe teada, kui palju kõik maksma läheb. Selleks, et oma kööki 
 isikupärasemaks muuta, saad valida erinevate tööpindade, seina paneelide 
ja valamu materjalide, suuruste ja stiilide vahel. Eritellimustööpindade 
 kalkulaatori abil on erinevate võimaluste proovimine ja hindade võrdlemine 
ülilihtne. 

Eritellimustööpindade kalkulaatori leiad veebilehelt 
IKEA.ee/planeerimisprogrammid. Proovi järele! 

Eritellimusel valmistatud 
tööpinna ja seinapaneelide 
ostmine

Mõõda
Seejärel alusta mõõtmist, 
et näha, millise suuruse ja 
kujuga tööpinda sa vajad. 
Juhul, kui sa vajad sellega 
abi, või kui sul on vaja mõõta 
mis tahes muud köögi osa, 
võid meilt tellida mõõtmis-
teenuse.

Me aitame sind 
Kasuta meie 
 veebikalkulaatorit, et 
 disainida  isikupärane 
 eritellimusel valmistatud 
tööpind ja  seinapaneelid. 
Või pöördu meie tellimis- ja 
väljastuspunkti  köögimööbli 
osakonna toimekate 
 töötajate poole, kes sind 
 meeleldi aitavad.

Telli
Selleks, et eritellimusel 
valmistatud tööpinda ja 
seinapaneeli tellida, võta 
ühendust IKEA tellimis- ja 
väljastuspunkti köögimööbli 
osakonna töötajaga.

0604 05

030201
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Mõõtmine Kojuvedu Paigaldamine

Loe meie teenuste kohta lähemalt lk 4 või külasta meie veebilehte  
IKEA.ee/teenused.

Tööpinna mõõtmine

Me teeme selle ise ära
Kas sa tahaksid endale eritellimusel 
 valmistatud tööpinda, aga sa ei ole  kindel, 
kas sa saaksid mõõtmisega ise hakkama? Ära 
muretse. Me tuleme sulle külla ja mõõdame 

kõik ise ära ning esitame sulle pärast hinnapa-
kkumise. Kui su uus tööpind on valmis, toome 
selle sulle koju ja paneme selle paika.

Alusta tööpinna mõõtmist sellest nurgast, 
kuhu see seinale kinnitub. Veendu, et sa 
mõõdad piki seinaäärt ja alustad alati samast 
kohast. Alusta tööpinna sügavuse mõõtmist 
seinast. Ära unusta jätta mõõtmisel vähemalt 
15 mm osa, mis ulatub üle põrandakapi.

Kui sa paigaldad oma kööki eraldiseisva 
töötasapinna (näiteks köögisaare), alusta 
mõõtmist ühest otsast ja jäta lisaks vähemalt 
30 mm üleulatus.

Alusta valamu paigaldus-
koha  mõõtmist täpselt samast 
kohast, kust sa oma tööpinna 
mõõtmist alustasid. Seejärel 
mõõda valamu kesk kohani. 
Keskkoha saad valida  vastavalt 
sellele, kuidas sulle endale 
rohkem meeldib.
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Seinapaneelid
Seinad, mis sobivad sinu stiiliga! 
Seinapaneelide lisamine on lihtne ja 
kiire viis, kuidas oma kööki uute värvide 
ja tekstuuride abil värskendada. Meie 
seinapaneelid on vastupidavad ja lihtsalt 
puhastatavad ning need kaitsevad su 
seinu pritsmete ja plekkide eest, kui sa 
süüa valmistad. 

Seinapaneelidega saad tööpinna taga 
 olevale seinale kena viimistluse anda ja 
 lisada köögiseintele õrne värvitoone, 
andes köögile  ühtlasi  stiilse välimuse. 
Meie seina paneelid on eri värvide ja eri 
ilmetega ning  valmistatud  erinevatest 
 materjalidest. Ja mõned on isegi 
 kahepoolsed! Aga kui sa  soovid eriti 
isikupärast lähenemist, võid disainida 
 seinapaneeli, mis on täpselt selline nagu 
sulle meeldib.

Kuidas seinapaneeli valida:

01 02 03

Mis on sinu eelarve? Selleks, 
et oma köögile stiilset 
välimust anda, ei pea sa 
sugugi tervet varandust 
kulutama. Meie erinevate 
 ilmetega  seinapaneelid on 
  valmistatud erinevatest 
materjalidest. Samuti saad 
sa valida juba eelnevalt 
lõigatud või eritellimusel 
 valmistatud seinapaneeli 
 vahel, et uus lahendus 
 sobiks imeliselt sinu 
 vajaduste ja eelarvega.

Millist materjali ja  välimust 
sa eelistad? Seinapaneeli 
materjal on täpselt sama 
oluline kui värv. Sinu 
 seinapaneel on alati otse 
vastu tööpinda, seega 
 veendu, et need kaks 
 materjali ja värvi sobivad 
kokku.

Kusagile pead sa ju ometi 
oma uue seinapaneeli 
paigaldama! Aga kuhu? See 
on täiesti sinu otsustada – 
piki seina, tööpinna  servast 
seinakappide alumise 
ääreni, lae alla, kus ei ole 
üldse kappe (või valamu või 
 pliidiplaadi kohale).

Kõigil IKEA eritellimusel 
 valmistatud seinapaneelidel on 
tasuta 25-aastane garantii. Loe 
lähemalt lk 142.
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Materjalid 
Laminaat
Laminaadist seinapaneelidega on köögi  isikupäraseks 
muutmine tõeliselt lihtne, sest IKEA tootevalikus on 
eri värvi ning eri mustrite ja tekstuuridega laminaat-
seinapaneele. Need peavad vastu veepritsmetele, 
rasvaplekkidele ja tavalistele plekkidele, mistõttu on 
laminaadist lahendus vastupidav valik, mida peab vähe 
hooldama.

Kvarts
Kvartsist seinapaneelid on väga vastupidavad, 
 kriimustus- ja niiskuskindlad ning peavad vastu ka 
 kokku põrgetele. Need on valmistatud jahvatatud kvart-
sist (üks kõige kõvemaid  materjale looduses), vaigust 
ja  pigmendist. Nende ainete  kombineerimisel luuakse 
väga tugev mittepoorne pind, mis on sile ja saadaval 
erinevate välimustega.

Keraamika
Keraamilised seinapaneelid on äärmiselt vastupidavad, 
sest keraamikat toodetakse kõrge kuumuse ja rõhuga 
mineraale kokku sulatades. Tulemuseks on mitte-
poorne pind, mis on hügieeniline ja väga vastupidav 
kuumusele ja kriimustustele.
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Seinapaneelid

Eritellimusel valmistatud seinapaneelid

Lase oma eritellimusel valmistatud tööpinnal särada 
koos  kokkusobiva seinapaneeliga, mis on tehtud just 
nii, et see sobiks ideaalselt sinu köögi paigutusega. 

Rohkem teavet  eritellimusel valmistatud toodete kohta 
leiad lk 100.

RÅHULT eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, valge. 

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 249 €/m²

RÅHULT eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, matt tumehalli marmori 
imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates  249 €/m²

RÅHULT eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, valge  marmori 
 imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates  249 €/m²

RÅHULT eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, antratsiidi tooni 
 mineraali imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 199 €/m²

RÅHULT eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, must kivi imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 199 €/m²

RÅHULT eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt betooni 
 imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates  249 €/m²

Kvartsist seinapaneelid Paksus 1,2 cm.

Meie kvartsist seinapaneelid on ühtaegu kvaliteetsed 
ja ülimalt vastupidavad. Need peavad vastu plekkidele, 
kriimustustele ja niiskusele. Ja mis kõige parem, neid 
on väga lihtne puhastada ja hooldada. 

Värvi ja mustri täiuslikuks sobitamiseks on meie 
 kvartsist seinapaneelid valmistatud samast 
 kvaliteetsest materjalist nagu meie kvartsist  tööpinnad.

Keraamilised seinapaneelid Paksus 1,2 cm.

Vastupidav seinapaneel, millel on erakordsed 
 omadused. Näiteks on see hügieeniline ja seda 
on lihtne puhastada. See peab vastu ka pidevale 
 igapäevasele kasutamisele, sealhulgas aurule ja 
 pritsmetele. 

Värvi ja mustri täiuslikuks sobitamiseks on meie 
 keraamilised seinapaneelid valmistatud samast 
kvaliteetsest materjalist nagu meie keraamilised 
 tööpinnad.

EKEKULL eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt valge marmori 
imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 299 €/m²

Disaini omale eritellimusel valmistatud 
seinapaneel meie eritellimustööpindade 
kalkulaatoriga ja sa näed kohe ka võimalikku 
hinda. Meie veebikalkulaatori leiad aadressilt 
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.
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EKEKULL eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt must kivi imitat-
sioon

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 299 €/m²

EKEKULL eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt tumehall marmori 
imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 299 €/m²

EKEKULL eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt hall/pruun betooni 
imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 299 €/m²

EKEKULL eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt hall betooni 
imitatsioon.

Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 299 €/m²



Seinapaneelid

Eritellimusel valmistatud seinapaneelid

Meie laminaadist seinapaneelid peavad vastu   vee- 
ja rasvapritsmetele ning plekkidele. Niisiis on need 
 vastupidavad seinapaneelid, mida ei ole vaja palju 
hooldada. Neid võib kasutada köögis mitmes  kohas, 

välja arvatud gaasipliidi taga. Värvi ja  mustri  täiuslikuks 
sobitamiseks on meie  laminaadist  seinapaneelid 
valmistatud samast kvaliteetsest  materjalist nagu meie 
laminaadist  tööpinnad.

Laminaadist seinapaneelid Paksus 1,3 cm.

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, valge laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, naturaalne valge 
 laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, kõrgläikega valge 
 laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 129 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, valge marmori 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 99 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, valge kivi  imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 99 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, helehall betooni 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, helehall mineraali 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, helehall laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, helehall kivi 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

    hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, roostevaba terase 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 179 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, alumiiniumi 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, tumehall marmori 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistat-
ud seinapaneel,  tumehall lina 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, saare imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, tamme imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt mustriga beež 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, beež kivi imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistatud 
seinapaneel, betooni imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

  hind alates 99 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, must kivi imitatsiooniga 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel valmistat-
ud seinapaneel, must marmori 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 99 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, must mineraali 
 imitatsiooniga laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 105 €/m²

SIBBARP eritellimusel  valmistatud 
seinapaneel, matt antratsiidi tooni 
laminaat.
Eritellimusel valmistatud:* 

   hind alates 129 €/m²
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Meie LYSEKIL seinapaneelid saad sa kohe koju viia 
ja neid on lihtne paigaldada. Lihtsalt lõika need õi-
gesse  suurusesse ja pane seinale. Järgi kaasasolevaid 
 paigaldusjuhiseid ja midagi ei tohiks valesti minna. 

Selleks, et saavutada ideaalselt koordineeritud  välimus, 
sobita LYSEKIL seinapaneelid kokku sobiva  tööpinnaga.

LYSEKIL seinapaneel,  kahepoolne, 
valge/helehall marmori  imitatsioon.
119,6×55 cm  803.963.99 35 €

LYSEKIL seinapaneel, kahepoolne, 
messingu värvi/roostevaba terase 
värvi.
119,6×55 cm  203.351.20 35 €

LYSEKIL seinapaneel, kahepoolne, 
valge marmori imitatsioon/mustvalge 
mosaiigi muster.
119,6×55 cm 404.644.32 35 €

LYSEKIL paigaldusliist seinapaneelile, 
alumiinium. 
120×55.4 cm 803.351.17 10 €/ 1m

Seinapaneelid, mis tahavad sinuga juba täna koju kaasa tulla

Seinapaneelid
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Valamud

Koht köögis, kus on palju sagimist
Köögis on tavaliselt kõige rohkem 
 siginat-saginat just valamu juures 
ja selle ümber. Sa kasutad seda 
kõigeks, alates  söögivalmistamisest 
ja  köögiviljade loputamisest ning 
 lõpetades nõude pesemisega. 

Selleks, et sul oleks võimalikult lihtne 
valamu juures  askeldada, vali valamu 
ja  valamutarvikud, mis sobivad sinu 
 vajadustega ning sellega, kuidas sa 
köögis toimetad.

Kuidas valamut valida:

01 02 03

Kui palju sa tahad 
 valamule ruumi jätta? 
Meie valamukapid on 
40 cm, 60 cm ja 80 cm 
laiusega. 

Mõtle sellele, kuidas sa 
süüa teed ja kuidas sa 
nõusid pesed. Kas sul 
on nõudepesumasin või 
sa pesed nõusid käsitsi? 
Kas sa vajad ühe kausiga 
valamut, kahe kausiga 
valamut või hoopis 
 kuivatusrestiga valamut?

Anna oma valamule 
viimane lihv valamu-
tarvikutega, mis aitavad 
sul valamu ümbrust ja 
selle sisemust  korrastada, 
seda nii siis kui sa süüa 
teed kui ka nõusid pesed 
(vaata lk 139).

Me testime kõiki oma valamuid, tagamaks, et need suudavad 
vastu pidada igapäevaelu toimetustele köögis. Seetõttu on kõigil 
IKEA köögivalamutel tasuta 25-aastane garantii (välja arvatud 
FYNDIG valamul). 
Loe lähemalt lk 141.
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Wall panels

Meie valamud 
Ühe kausiga valamud
Kui sul ei ole köögis palju ruumi, on ühe kausiga 
 valamu  ideaalne valik. Ja suures ühe kausiga  valamus 
saad  hõlpsalt kõiki oma suuri potte ja panne pesta. 
Kombineeri valamu valamutarvikutega, et su  pesukoht 
oleks võimalikult  funktsionaalne (vaata lk 139).

Kahe kausiga valamud
Kahe kausiga valamu on suurepärane lahendus, 
kui sul on korraga palju asju käsil. Näiteks kui üks 
 valamukauss on musti nõusid täis, saad oma juur- või 
köögivilju teises valamukausis pesta.

1½ kausiga valamud
Nii-öelda pooleteise kausiga valamuga on sul samad 
eelised nagu kahe kausiga valamuga, aga see on 
 ideaalne lahendus just siis, kui sul ruumi napib.

Kuivatusrestiga valamud
Kuivatusrestiga valamuga on nõude kuivatamine 
 imelihtne, sest tänu kaldus pinnale voolab üleliigne 
vesi tagasi valamukaussi. Kõik meie kuivatusrestiga 
 valamud on pööratavad, niisiis saad sa alati valida, kas 
sa soovid kuivatusresti vasakule või paremale poole.
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Valamud

BOHOLMEN 1 kausiga süvistatav valamu, 
47×30 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Soovi 
korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 991.575.01 45 €

 Alt paigaldatav variant al 269 €

HAVSEN 1 kausiga süvistatav valamu, 53×47 cm. 
Soovi korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada. Keraamiline. 

Valge 392.537.13 125 €

NORRSJÖN 1 kausiga süvistatav valamu, 
21×44 cm. 
Võib ka tööpinna alt paigaldada. 
Hind  sisaldab LILLVIKEN valamukorki. 

Roostevaba teras 492.503.99 109 €

 Alt paigaldatav variant al 359 €

HAVSEN väljaulatuva esiosaga valamukauss, 
62×48 cm. Soovi korral täienda seda valamut 
GRUNDVATTNET  valamutarvikutega, et valamu-
pealset ruumi  efektiivselt  kasutada. Keraamiline. 

Valge 192.537.14 194 €

KILSVIKEN 1 kausiga süvistatav valamu, 56×46 cm. 
Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind sisaldab 
LILLVIKEN valamukorki.

Must kvartskomposiit 593.370.24 199 €

 Alt paigaldatav variant al 299 €

NORRSJÖN 1 kausiga süvistatav valamu, 
37×44 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind 
 sisaldab LILLVIKEN valamukorki. Soovi korral  täienda 
seda valamut NORRSJÖN  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 491.576.50 129 €

 Alt paigaldatav variant al 399 €

FYNDIG 1 kausiga süvistatav valamu, 46×40 cm. 
Soovi korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada. 

Roostevaba teras 591.580.03 35 €

NORRSJÖN 1 kausiga süvistatav valamu, 
54×44 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind 
 sisaldab LILLVIKEN valamukorki. Soovi korral  täienda 
seda valamut NORRSJÖN  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 491.579.09 149 €

 Alt paigaldatav variant al 399 €

KILSVIKEN 1 kausi ja kuivatusrestiga  süvistatav 
valamu, 72×46 cm. Võib ka tööpinna alt 
 paigaldada. Hind sisaldab LILLVIKEN valamukorki. 
Ümberpööratav, seega saad selle paigaldada nii, et 
kuivatusrest on kas paremal või vasakul pool.

Must/kvartskomposiit 893.370.27 219 €

 Alt paigaldatav variant al 329 €

HILLESJÖN 1½ kausiga süvistatav valamu, 
58×46 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. 
Ümberpööratav, seega saad selle paigaldada nii, 
et suurem kauss on kas paremal või vasakul pool. 
Soovi korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 491.406.31 99 €

 Alt paigaldatav variant al 299 €

BREDSJÖN väljaulatuva esiosaga valamukauss, 
60x69 cm. Hind sisaldab LILLVIKEN  valamukorki. 
Kombineeri BREDSJÖN valamu min 21 cm 
 väljaulatuva segistiga.

Roostevaba teras 492.895.56 319 € 

Sobib 40 cm kappidega

Sobib 60 cm kappidega

KILSVIKEN 1 kausiga süvistatav valamu, 56×46 cm. 
Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind sisaldab 
LILLVIKEN valamukorki.

Hallikasbeež kvartskomposiit 093.370.26 199 €

 Alt paigaldatav variant al 299 €
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Valamud

VATTUDALEN 1½ valamukausi ja kuivatus-
restiga süvistatav valamu, 88×53 cm. Võib ka 
töö pinna alt paigaldada. Ümberpööratav, seega 
saad selle paigaldada nii, et suurem kauss on kas 
 paremal või vasakul pool. Soovi korral täienda seda 
valamut GRUNDVATTNET  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 891.581.91 109 €

 Alt paigaldatav variant al 359 €

LÅNGUDDEN 1 kausiga süvistatav valamu, 
46×46 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Soovi 
korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 591.573.91 60 €

 Alt paigaldatav variant al 279 €

LÅNGUDDEN 1 kausiga süvistatav valamu, 
56×53 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Soovi 
korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 291.574.77 70 €

 Alt paigaldatav variant al 299 €

AMMERÅN 1 kausiga tasapinnaline valamu, 
60×63,5 cm. See valamu sobib ideaalselt kahe eraldi 
2,8 cm paksuse tööpinnaplaadi vahele, sest sellel on 
sama ääre paksus ja sügavus. Soovi korral täienda 
seda valamut GRUNDVATTNET  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.
Roostevaba teras 591.581.64 125 €

BOHOLMEN 1 kausiga süvistatav valamu, 
45×15 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. 

Roostevaba teras 791.574.94 45 €

 Alt paigaldatav variant al 259 €

VATTUDALEN 1 kausi ja kuivatusrestiga süvistatav 
valamu, 69×47 cm. Võib ka tööpinna alt  paigaldada. 
Ümberpööratav, seega saad selle paigaldada nii, 
et kuivatusrest on kas paremal või vasakul pool. 
Soovi korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 691.581.68 80 €

 Alt paigaldatav variant al 279 €

Sobib 60 cm kappidega

    Loe alt paigaldatavate valamute kohta lähemalt lk 113.
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HAVSEN 2 kausi ja väljaulatuva  esiosaga 
 valamu, 82×48 cm. Soovi korral täienda seda 
valamut GRUNDVATTNET  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Valge 792.502.65 219 €

LÅNGUDDEN 2 kausiga süvistatav valamu, 
75×53 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Soovi 
korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 191.574.87 99 €

 Alt paigaldatav variant al 359 €

KILSVIKEN 1 kausiga süvistatav valamu, 72×46 cm. 
Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind sisaldab 
LILLVIKEN valamukorki.

Must/kvartskomposiit 293.370.25 249 €

 Alt paigaldatav variant al 399 €

HILLESJÖN 1½ valamukausiga süvistatav 
 valamu, 75×46 cm. Võib ka tööpinna alt  paigaldada. 
Ümberpööratav, seega saad selle paigaldada nii, 
et suurem kauss on kas paremal või vasakul pool. 
Soovi korral täienda seda valamut GRUNDVATTNET 
 valamutarvikutega, et  valamupealset ruumi 
 efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 291.711.38 119 €

 Alt paigaldatav variant al 359 €

VATTUDALEN 2 kausi ja kuivatusrestiga  süvistatav 
valamu, 110×53 cm. Ümberpööratav, seega 
saad selle paigaldada nii, et kuivatusrest on kas 
 paremal või vasakul pool. Soovi korral täienda seda 
 valamut GRUNDVATTNET  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 091.581.90 119 €

 Alt paigaldatav variant al 429 €

NORRSJÖN 2 kausiga süvistatav valamu, 
73×44 cm. Võib ka tööpinna alt paigaldada. Hind 
 sisaldab LILLVIKEN valamukorki. Soovi korral  täienda 
seda valamut NORRSJÖN  valamutarvikutega, et 
 valamupealset ruumi  efektiivselt  kasutada.

Roostevaba teras 391.579.19 259 €

 Alt paigaldatav variant al 559 €

BREDSJÖN 2 kausi ja väljaulatuva  esiosaga 
 valamu, 80×69 cm. Hind sisaldab LILLVIKEN 
 valamukorki. Kombineeri BREDSJÖN valamu min 21 
cm  väljaulatuva segistiga.

Roostevaba teras 592.895.46 409 €

Sobib 80 cm kappidega

Valamud

 Alt paigaldatavate valamute kohta leiad rohkem infot lk 113.  

LILLVIKEN valamukork. Kinnitub magnetiga kõikide 
 valamute külge, millel on LILLVIKEN vesilukk ning 
seda saab  kasutada sangana  valamu sõela  tõstmiseks. 
Valamukork tekitab  valamu põhja lameda pinna ja tak-
istab toiduosakeste  jõudmist  torusse ja valamusõela 
sisse. Nii on valamut  lihtne puhtana hoida.

Hall 203.178.52 5 €
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LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile. Vesilukk, 
millel on vajalik ühendusdetail, et sa saaksid selle 
ühendada nõudepesumasina või pesumasinaga. 
Polüpropüleenplast. 

103.115.39 15 €

LILLVIKEN vesilukk/sõel 2 valamukausile. Vesilukk, 
millel on vajalik ühendusdetail, et sa saaksid selle 
ühendada nii nõudepesumasina kui pesumasinaga. 
Polüpropüleenplast. 

903.115.40 20 €

Vesilukud

Valamud
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Alt paigaldatavad ehk tööpinna alt liimitud 
 valamud annavad su köögile katkematu 
ja  sujuva  ilme. Need muudavad tööpinna 
 puhastamise lihtsamaks, kuna toidujäägid 
ei saa kusagile kinni jääda. 

Kui sa tellid  eritellimustööpinna, saad tellida 
ka alt  paigaldatava valamu. Su tööpinda 
lõigatakse tehases õigete mõõtudega ava ja 
ülejäänud töö jääb juba meie teha.

Alt paigaldatud valamu kvartsist tööpinnaga

Alt paigaldatatud valamu laminaadist tööpinnaga

Alt paigaldatavad valamud
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Alt paigaldatud valamu paksust spoonist tööpinnaga

Planeeri omale alt paigaldatav valamu

Kasuta meie lihtsat veebikalkulaatorit, et disainida omale kööki 
 eritellimustööpind koos alt paigaldatava valamuga. Sa saad kohe teada ka 
hinna, kui palju kõik maksma läheb. Selleks, et oma kööki  isikupärasemaks 
muuta, saad valida erinevate tööpindade, seina paneelide ja valamu 
 materjalide, suuruste ja stiilide vahel. Eritellimustööpindade  kalkulaatori abil 
on erinevate võimaluste proovimine ja hindade võrdlemine ülilihtne. 

Eritellimustööpindade kalkulaatori leiad veebilehelt 
IKEA.ee/planeerimisprogrammid. Proovi järele!

* Loe meie valamute kohta lähemalt lk 107.114
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Säästa vett iga kraaniliigutusega
Meie planeedil võib küll väga palju vett 
olla, aga ainult väike osa sellest on 
joogikõlbulik ja veel väiksem osa on 
inimestele ka  tegelikult kättesaadav. 
Mitte ükski organism ei saa veeta elada 
ja uut vett ei tule kunagi juurde. Seda 
töödeldakse pidevalt ümber, ent meie 
 mageveevarusid kasutatakse liiga 
palju, neid ei jaotata ühtlaselt ja vett 
 mõjutavad  reostused, saastamine ja 
kliimamuutused. 

See on ka põhjus, miks kõikidel IKEA 
 köögisegistitel on  aeraator, mis säästab 
vett ja energiat ning hoiab  samas 
veesurve tugeva. Me küll ei  leiutanud 
aeraatorit, aga usume, et see on su-
urepärane näide sellest,  kuidas me 
saame koostööd teha, et säästa vett 
kõigi hüvanguks.

Köögisegistid

Kõik meie köögisegistid on testitud ja kolmandate osaliste poolt 
 sertifitseeritud, et need vastaksid asjakohastele riiklikele ja 
rahvus vahelistele mehaanilistele, kvaliteedi-, ohutus- ja hügieeni-
standarditele või isegi ületaksid neid nõudeid. Kõigil IKEA köögi-
segistitel on tasuta  10-aastane garantii. 
Loe lähemalt lk 142.



Loe sellel leheküljel oleva segisti kohta lähemalt lk 118 ja 119.116



Köögisegistid

* Loe sellel leheküljel olevate köögisegistite kohta lähemalt lk 118–119. 

Funktsioonid

Väljatõmmatava tilaga köögisegistid
Väljatõmmatava tilaga on nõude loputamine palju 
lihtsam. Tänu vastukaalumehhanismile libiseb voolik 
hõlpsalt segistisse tagasi. 
ÄLMAREN väljatõmmatava tilaga köögisegisti*

Käsipritsiga köögisegistid
Sellel segistil on kaks funktsiooni – kontsentreeritud 
vool ja dušifunktsioon. 
TOLLSJÖN käsipritsiga köögisegisti*

Madala jooksutoruga köögisegistid
Madala jooksutoruga köögisegistitel on käepide 
alati pealpool ja need sobivad ideaalselt väikeste 
 valamutega, millel on üks kauss.

YTTRAN köögisegisti*

Kõrge jooksutoruga köögisegistid
Kõrge jooksutoruga on sul lihtsam nõusid pesta, 
eriti suuri potte.
INSJÖN köögisegisti*
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Köögisegistid

LAGAN köögisegisti, 16 cm kõrge.  
Pööratav jooksutoru: 360°.
Kroomitud 100.850.27 19 €

BOSJÖN köögisegisti, 32 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru: 120°. 
Roostevaba terase
värvi 204.573.81 129 €
Harjatud must
metall 203.039.25 129 €

SUNDSVIK köögisegisti, 15 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru: 360°. 
Kroomitud 800.318.61 29 €

EDSVIK kahe käepidemega 
 köögisegisti, 30 cm kõrge. Pööratav 
jooksutoru: 360°. 
Kroomitud 000.318.41 39 €

YTTRAN köögisegisti, 19 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru on seadistatud 
360° peale, aga selle saab panna ka 
120° peale. See toode on saadaval ka 
 väljatõmmatava tilaga.
Kroomitud 703.059.41 65 €

GLITTRAN köögisegisti, 28 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru: 360°. 
Kroomitud 902.226.19 99 €
Must 302.256.06 99 €
Messingu värvi 104.685.11 99 €

GLYPEN köögisegisti, 26 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru on seadistatud 
360° peale, aga selle saab panna ka 90° 
või 120° peale.
Roostevaba terase 
värvi 304.423.65 49 €

Köögisegistid

Sensoriga köögisegistid
Köögisegisti sensorfunktsioon on lihtne, hügieeniline ja 
praktiline. Sobib ideaalselt, kui sa soovid täita veeklaasi 
või loputada kokkamise ajal käsi.
TÄMNAREN sensoriga köögisegisti*
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Köögisegistid

Käsipritsiga köögisegistid Sensoriga köögisegistid

Kõrge jooksutoruga köögisegistid

Väljatõmmatava tilaga köögisegistid

YTTRAN väljatõmmatava tilaga 
 köögisegisti, 18 cm kõrge. Pööratav 
jooksutoru: 120°. See toode on 
saadaval ka ilma väljatõmmatava 
 tilata.

ÄLMAREN väljatõmmatava  tilaga köö-
gisegisti, 36 cm kõrge. Pööratav jooksu-
toru: 120°. See toode on saadaval ka ilma 
 väljatõmmatava  tilata.

INSJÖN väljatõmmatava tilaga 
köögisegisti, 43 cm kõrge. Pööratav 
 jooksutoru: 120°. See toode on 
saadaval ka ilma  väljatõmmatava  tilata 
või  sensori  funktsiooniga.

Kroomitud 403.059.47 89 € Roostevaba teras  803.416.46 89 € Kroomitud 203.418.71 149 €

NYVATTNET köögisegisti, 40 cm 
kõrge. Pööratav jooksutoru on 
 seadistatud 360° peale, aga selle saab 
panna ka 120° peale. 

Kroomitud 604.896.34 79 €

ÄLMAREN köögisegisti, 36 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru on seadistatud 
360° peale, aga selle saab panna ka 
120° peale. See toode on saadaval ka 
 väljatõmmatava tilaga.

Roostevaba teras  004.551.61 59 €
Roostevaba teras 803.416.46 89 € 

GAMLESJÖN kahe käepidemega 
köögisegisti, 36 cm kõrge. Pööratav 
jooksutoru 360°.

Must metall 203.416.73 99 €

INSJÖN köögisegisti, 40 cm kõrge. 
Pööratav jooksutoru on seadistatud 
360° peale, aga selle saab panna ka 
120° peale. See toode on saadaval ka 
väljatõmmatava  tilaga ja  sensori funk-
tsiooniga.

Kroomitud 203.418.71 149 €

VIMMERN käsipritsiga  köögisegisti, 
47 cm kõrge. Pööratav jooksutoru: 360°. 

TOLLSJÖN käsipritsiga  köögisegisti, 
46 cm kõrge. Pööratav jooksutoru on 
 seadistatud 360° peale, aga selle saab 
panna ka 120° peale. 

TÄMNAREN sensoriga  köögisegisti, 
31 cm kõrge. Pööratav jooksutoru on 
 seadistatud 360° peale, aga selle saab 
panna ka 120° peale. 

Must poleeritud
Roostevaba teras 903.052.90 179 € metall 203.416.92 199 € Roostevaba teras 903.594.95 279 €
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DELSJÖN köögisegisti, 36 cm kõrge.  
Segisti on pandud 360° alla, kuid võite 
selle muuta 120°.

Tinaefektiga 604.887.81 59 €
Messingu värvi 104.745.12 59 €



Köögisegistid

FIXA kaheosaline tööriistakomplekt. Selle tööriistakomplekti abil on lihtne oma 
roostevabast terasest valamusse segisti jaoks auku lõigata. Samuti võid seda 
 komplekti kasutada vasktorude lõikamiseks.

285.121.00 12,99 €

KNIPEN nõudepesuvahendi dosaator, 5 dl. Dosaatori 
saab paigaldada otse valamu või tööpinna sisse, et sul oleks 
nõudepesuvahend või seep alati käepärast. Dosaatorit on li-
htne ülalt täita.
Roostevaba teras 703.417.22 14,99 €
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Korrastus-
vahendid

Sinu kõige paremad sõbrad köögis
Alused, kastid või karbid ja jäätmete 
 sortimiseks mõeldud tarvikud aitavad 
sul oma  köögikappidest maksimumi 
võtta.

Valamu juures on alati palju sagimist. 
Meil on olemas mitmeotstarbelised tar-
vikud, mis aitavad sul valamu ümbrust 
võimalikult hästi ära  kasutada ja mis 

toetavad tööde kulgu nii söögitegemisel 
kui ka hiljem nõusid pestes.  

Kasuta kogu oma kööki, isegi seinu. 
Nutikate hoiukohtadega seintel saad 
tihti kasutatavaid asju alati käepärast 
hoida. Ja samal ajal on su  tööpinnal 
palju rohkem vaba ruumi.

Köök, kus on lihtne end mugavalt tunda
Sinu köök ei ole päris töökorras enne
kui kõigil asjadel on oma koht. Nutikate 
 korrastajatega leiad kõik vajaliku alati 
üles.
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Korrastusvahendid

Vähem otsimist ja rohkem kokkamist. Nutikad alused 
hoiavad su köögi- ja söögiriistad sahtlis paigal ja nii 
tead sa alati, kus su asjad asuvad. 

Selleks, et sa näeksid oma sahtlites olevaid asju piisav-
alt hästi, täienda oma lahendust ka valgustitega. 
Kõik köögivalgustid leiad lk 80.

60 cm sahtlitele 

Sisemised mõõdud 52 cm

40 cm sahtlitele 

Sisemised mõõdud 32 cm

80 cm sahtlitele 

Sisemised mõõdud 72 cm

Välimised mõõdud 80 cm

Loo oma sahtlite põhja ideaalne kombinatsioon

Välimised mõõdud 60 cmVälimised mõõdud 40 cm
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02 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA maitseainepurkide alus
03 1× UPPDATERA reguleeritav lisaalus, 25×50 cm

06 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

06 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

02 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

06 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

02 2× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

06 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

02 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

10 1× UPPDATERA maitseainepurkide alus

06 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

02 2× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

10 1× UPPDATERA maitseainepurkide alus
11 1× UPPDATERA nugade alus

09 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
52×50 cm

05 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

09 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA nugade alus

09 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
52×50 cm

08 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm

05 1× UPPDATERA köögiriistade alus, 
20×50 cm

11 1× UPPDATERA nugade alus

02 2× UPPDATERA köögiriistade alus, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA nugade alus
10 1× UPPDATERA maitseainepurkide alus

08 1× UPPDATERA söögiriistade alus, 
32×50 cm



Korrastusvahendid

Vali omale sisukorrastajad, mis sobivad su sahtli mõõ-
tude ning olemasolevate söögiriistade ja köögitarvi-
kutega. 

Eriti kasulik nipp on paigutada oma asjad sinna, kus sa 
neid tavaliselt kõige rohkem kasutad, sest nii sujub töö 
paremini ja tõhusamalt.

UPPDATERA sisukorrastajad 

Köögiriistade alus

Maitseaine  ja nugade sahtlisisu

Perfotahvlist sahtlikorrastaja

Söögiriistade alus
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UPPDATERA reguleeritav lisaalus, 25×50 cm.

Valge 704.888.46 4 €
UPPDATERA köögiriistade alus, 20×31 cm.

Valge 104.600.15 3 €

UPPDATERA köögiriistade alus, 20×50 cm. 

Valge 504.600.18 4 €

06

UPPDATERA söögiriistade alus, 32×50 cm. 

Valge 104.600.20 6 €

09

UPPDATERA söögiriistade alus, 52×50 cm.

Hele bambus 704.331.04 20 €

07

UPPDATERA söögiriistade alus, 32×31 cm. 

Valge 704.600.17 5 €

08 

UPPDATERA söögiriistade alus, 32×50 cm. 

Hele bambus 404.599.73 15 €

UPPDATERA köögiriistade alus, 10×50 cm.

Hele bambus 004.883.26 5 €
UPPDATERA köögiriistade alus, 20×50 cm. 

Hele bambus 704.599.76 7 €

UPPDATERA nugade alus.

Antratsiit 804.332.07 4 €

UPPDATERA maitseainepurkide alus.

Antratsiit 304.599.78 3 €

UPPDATERA perfotahvlist sahtlikorrastaja. 
Antratsiit.
60 cm 604.600.08 9 €

UPPDATERA perfotahvlist sahtlikorrastaja. 
Antratsiit.
80 cm 004.600.11 12 €



Korrastusvahendid

Lahendused prügi sortimiseks

Kas sind huvitab, kuidas sinu prügist võiks saada uus 
ressurss? HÅLLBAR sarja abil saad sortida  erinevaid 
 materjale erinevate prügikastidega – ja see on  esimene 
 imelihtne samm, et prügi hiljem uuel kujul ellu äratada. 

HÅLLBAR jäätmete sortimiseks mõeldud sarjas on 
 erinevad prügikastid, mis sobivad mis tahes ruumi ja 
mida saab kasutada eraldiseisvalt või  integreeritaval 
kujul, olenevalt sellest, milline lahendus sulle rohkem 
meeldib.

Kleebi kaasasolev kleeps prügikasti külge, et sa teaksid, mis sinna käib. 
Joonista või kirjuta kleebisele näiteks pudel või papp, et sul oleks liht-
sam oma jäätmeid sortida. 

Tänu tuulutusavadele ja sobiva kujuga põhjale saab õhk vabalt 
ringi käia ning orgaanilised jäätmed kuivada. Nii tekib ka vähem 
 ebameeldivat lõhna.

Prügikasti ülemises osas on ääris, mis varjab prügikotti ja hoiab seda 
ühtlasi ka paigal. Kui sa seda ei kasuta või tahad prügikasti lihtsamalt 
puhastada, võid äärise eemaldada.

Tänu sangale, mida on kerge üles tõmmata, on sul lihtne oma jäätmeid 
välja viia.
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Korrastusvahendid

Lahendused prügi sortimiseks

MAXIMERA kõrge sahtel, 60 cm lai, 45 cm sügav

HÅLLBAR prügikastid on disainitud nii, et need vas-
taksid võimalikult paljude inimeste vajadustele. Need 
kitsad sortimislahendused sobivad sulle suurepäraselt, 

kui sul on vähe ruumi, aga tahaksid siiski jätkusuutli-
kum olla ja prügi sortida.

MAXIMERA kõrge sahtel, 80 cm lai, 45 cm sügav

HÅLLBAR prügikastid on disainitud nii, et need vastak-
sid  võimalikult paljude inimeste vajadustele. 

Need  sortimislahendused sobivad sulle suurepäraselt, 
kui sa tahad kodus võimalikult lihtsalt prügi sortida.

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 42 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, õhutusavadega/helehall. 
Selles kombinatsioonis on 1 prügikast konservi-
purkide ja väiksemate pakendite sortimiseks, 1 
prügikast papi, plasti, pudelite, purkide ja ajalehtede-
ajakirjade sortimiseks ning 1 prügikast orgaaniliste 
jäätmete sortimiseks, mis on kuivad või märjad.
Selle komplekti hind: 36,99 € (293.088.29)

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 42 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, helehall. 
Selles kombinatsioonis on 2 prügikasti papi, plasti, 
paberi, pudelite, klaasi, purkide, ümbrike ja reklaam-
lehtede sortimiseks.
Selle komplekti hind: 32,99 € (193.088.39)

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 40 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, õhutusavadega/helehall.
Selles kombinatsioonis on 3 prügikasti konservi-
purkide ja väiksemate pakendite sortimiseks, nagu 
hügieenitooted, ja 1 prügikast orgaaniliste jäätmete 
sortimiseks, mis on kuivad või märjad.
Selle komplekti hind: 40,99 € (393.089.23)

Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub:
HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall 803.980.58 1 tk HÅLLBAR prügikast, 21 l, 

helehall 204.202.03 2 tk HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall 803.980.58 3 tk

HÅLLBAR prügikast, 21 l, helehall 204.202.03 1 tk HÅLLBAR prügikastide tugiraam,  HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete prügikast,
HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete prügikast, 60 cm, valge       804.228.69 1 tk 10 l, helehall 804.338.82 1 tk
10 l, helehall 804.338.82 1 tk HÅLLBAR prügikastide tugiraam, 
HÅLLBAR prügikastide tugiraam, 60 cm, valge 804.228.69 1 tk
60 cm, valge       804.228.69 1 tk

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 55 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, õhutusavadega/helehall. 
Selles kombinatsioonis on 4 prügikasti, mille abil saad 
sortida kõike – pappi, pudeleid, konservipurke, lambi-
pirne, patareisid ja väiksemaid pakendeid. 1 prügikast 
on mõeldud orgaaniliste jäätmete sortimiseks, mis on 
kuivad või märjad.
Selle komplekti hind: 49,99 € (693.089.26)

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 57 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, helehall. 
Selles kombinatsioonis on 4 prügikasti, mille abil 
saad sortida kõike – pappi, pudeleid, konservipurke, 
lambipirne, patareisid ja väiksemaid pakendeid.
Selle komplekti hind: 45,99 € (993.096.94)

HÅLLBAR prügikastide komplekt, 53 l, sobib 
METOD köögisahtlisse, õhutusavadega/helehall. 
Selles kombinatsioonis on 5 prügikasti, mille abil saad 
sortida kõike – konservipurke, väiksemaid pakendeid, 
lambipirne ja patareisid. 1 prügikast on mõeldud 
orgaaniliste jäätmete sortimiseks, mis on kuivad või 
märjad.
Selle komplekti hind: 53,99 € (093.096.98)

Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub:
HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall               803.980.58 2 tk HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall               803.980.58 1 tk HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall               803.980.58 4 tk
HÅLLBAR prügikast, 21 l, helehall               204.202.03 1 tk HÅLLBAR prügikast, 21 l, helehall               204.202.03 2 tk HÅLLBAR prügikast, 3 l, helehall               904.321.94 1 tk
HÅLLBAR prügikast, 3 l, helehall               904.321.94 1 tk HÅLLBAR prügikast, 3 l, helehall               904.321.94 1 tk HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete prügikast,
HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete prügikast, HÅLLBAR prügikastide tugiraam, 10 l, helehall       804.338.82 1 tk
10 l, helehall 804.338.82 1 tk 80 cm, valge       604.228.70 1 tk HÅLLBAR prügikastide tugiraam,
HÅLLBAR prügikastide tugiraam, 80 cm, valge       604.228.70 1 tk
80 cm, valge       604.228.70 1 tk
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HÅLLBAR prügikastid on virnastatavad, et ruumi säästa. 
Aseta  ühesuurused prügikastid üksteise peale või väiksemad suure-
mate peale.

HÅLLBAR väljatõmmatava raamiga prügikastide 
komplekt, 20 l, helehall. Selles kombinatsioonis on 2 
prügikasti, mis sobivad ideaalselt konservikarpide ja 
väiksemate pakendite sortimiseks.
Selle komplekti hind: 33,99 € (793.088.03)

HÅLLBAR väljatõmmatava raamiga  prügikastide 
komplekt, 20 l, õhutusavadega/helehall. Selles 
 kombinatsioonis on 2 prügikasti – üks sobib 
 ideaalselt konservikarpide ja väiksemate  pakendite 
sortimiseks, ja teine on mõeldud orgaaniliste 
 jäätmete sortimiseks, mis on kuivad või märjad.
Selle komplekti hind: 33,99 € (993.088.16)

HÅLLBAR väljatõmmatava raamiga prügikast, 22 l, 
helehall. HÅLLBAR prügikastid on disainitud nii, et 
need vastaksid võimalikult paljude inimeste sortimis-
vajadustele. See prügikast sobib imehästi papi, plasti, 
paberi, pudelite, klaasi, konservipurkide, ümbrike ja 
reklaamlehtede sortimiseks.
Selle komplekti hind: 29,99 € (093.088.25)

Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub: Sellesse komplekti kuulub:
HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall 803.980.58 2 tk HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete 

prügikast,
HÅLLBAR prügikast, 21 l, 
helehall               204.202.03 1 tk

HÅLLBAR väljatõmmatav tugiraam prügi sortimiseks, 10 l, helehall      804.338.82 1 tk HÅLLBAR väljatõmmatav tugiraam prügi sortimiseks,  

helehall 204.228.53 1 tk HÅLLBAR prügikast, 10 l, 
helehall               803.980.58 1 tk helehall      204.228.53 1 tk

HÅLLBAR väljatõmmatav tugi-
raam prügi sortimiseks,  
helehall    204.228.53 1 tk

Korrastusvahendid

Lahendused prügi sortimiseks

HÅLLBAR väljatõmmatavad lahendused
HÅLLBAR prügikastid on disainitud nii, et need vastak-
sid võimalikult paljude inimeste vajadustele. 

Need kitsad sortimislahendused sobivad sulle su-
urepäraselt, kui sul on vähe ruumi, aga tahaksid siiski 
jätkusuutlikum olla ja prügi sortida.

Paigalda see väljatõmmatav tugiraam kapi sisse, et su jäätmete 
 sortimislahendus oleks ukse taga peidus. Lihtne paigaldada ja kasutada 
mis tahes kapis. Kui sa tahad midagi prügikasti panna, tõmba see 
raamiga välja ning pärast lükka prügikast kappi tagasi. Ja ongi korras!
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HÅLLBAR prügikastide tugiraam, laius 80 cm, 
valge. Kui sa paigaldad prügikastide jaoks mõeldud 
HÅLLBAR tugiraami MAXIMERA kõrgesse sahtlisse, 
ei riku prügi silmailu. 
Tugiraamiga on sul oma prügikastide sisust alati 
hea ülevaade ja sa pääsed kastidele hõlpsalt ja 
kiiresti ligi. Ühtlasi hoiab see prügikasti paigal. 
Tõmba see välja ja lükka sama lihtsalt tagasi sisse. 
Selleks, et sahtli taha jääks ka torudele  piisavalt 
ruumi, paigalda tugiraam MAXIMERA kõrgesse 
sahtlisse, mille mõõdud on 80×60 cm või 80×45 
cm. Sobib mõõtude poolest HÅLLBAR prügikas-
tidega, välja arvatud 35 l prügikastiga.
604.228.70 14,99 €

HÅLLBAR väljatõmmatav tugiraam 
prügi  sortimiseks, helehall. Paigalda see 
 väljatõmmatav tugiraam kapi sisse, et su jäätmete 
 sortimislahendus oleks ukse taga peidus. Seda 
on lihtne paigaldada ja kasutada mis tahes  kapis. 
Väljatõmmatava raamiga on sul oma prügikas-
tidest alati hea ülevaade ja sa pääsed neile hõlpsalt 
ligi. Ühtlasi hoiab see prügikasti paigal. Tõmba see 
välja ja lükka sama lihtsalt tagasi sisse.
204.228.53 19,99 €

HÅLLBAR prügikast, 35 l, helehall. See  prügikast 
sobib ideaalselt tetrapakkide, pudelite ja 
 ajalehtede sortimiseks, või siis suuremate asjade 
hoiustamiseks.
504.202.06 15 €

HÅLLBAR prügikast, 22 l, helehall. See 
prügikast sobib ideaalselt papi, plasti, paberi, 
pudelite, klaasi, konservikarpide, ümbrike ja 
 reklaamlehtede sortimiseks.

  204.202.03 10 €

HÅLLBAR orgaaniliste jäätmete prügikast, 10 l, 
helehall. See prügikast sobib märgade ja kuivade 
orgaaniliste jäätmete sortimiseks, näiteks 
kohvipuru ja puuviljakoorte sorteerimiseks. Tänu 
tuulutusavadele ja sobiva kujuga põhjale saab 
õhk vabalt ringi käia ning orgaanilised jäätmed 
kuivada. Nii tekib ka vähem  ebameeldivat lõhna.

  804.338.82 7 €

HÅLLBAR prügikast, 10 l, helehall. See prügikast 
sobib ideaalselt konservikarpide ja väikeste 
pakendite sortimiseks, aga sa võid seda kasutada 
ka küpsetuspaberirullide hoiustamiseks.

  803.980.58 7 €

HÅLLBAR prügikast, 3 l, helehall. See prügi-
kast sobib ideaalselt kasutatud patareide ja 
lambipirnide ning nõudepesukäsnade, lappide, 
teeküünalde ja rasvakriitide sortimiseks.
904.321.94 4 €

HÅLLBAR prügikastide tugiraam, laius 60 cm, 
valge. 
Kui sa paigaldad prügikastide jaoks mõeldud 
HÅLLBAR tugiraami MAXIMERA kõrgesse sahtlisse, 
ei riku prügi silmailu. Tugiraamiga on sul oma 
prügikastide sisust alati hea ülevaade ja sa pääsed 
kastidele hõlpsalt ja kiiresti ligi. Ühtlasi hoiab see 
prügikasti paigal. Tõmba see välja ja lükka sama 
lihtsalt tagasi sisse. Selleks, et sahtli taha jääks 
ka torudele piisavalt ruumi, paigalda tugiraam 
MAXIMERA kõrgesse sahtlisse, mille mõõdud on 
60×60 cm või 60×45 cm. Sobib mõõtude poolest 
HÅLLBAR prügikastidega, välja arvatud 3 l ja 35 l 
prügikastiga. 
804.228.69 12,99 €

KNODD kaanega prügikast, hall.

16 l 603.122.49 9,99 €
40 l 903.153.12 14,99 €

GIGANTISK vajutusega avanev prügikast, 
tumehall.
60 l 203.140.71 34,99 €

MJÖSA pedaaliga prügikast, tumehall.

12 l 104.228.44 24,99 €
30 l 004.228.54 39,99 €

SORTERA kaanega prügikast, valge.

37 l 102.558.97 6,99 €
60 l 702.558.99 8,99 €

Muud eraldiseisvad prügikastid

Lahendused prügi sortimiseks

Korrastusvahendid

Prügikastid saab paigutada eraldiseisvalt ükskõik kuhu 
või kombineerida integreeritavate lahenduste abil 
 kappide ja sahtlitega.

HÅLLBAR prügikastid on virnastatavad, et ruumi säästa. 
Aseta  ühesuurused prügikastid üksteise peale või väik-
semad prügikastid suuremate peale.

Jäätmete peitmiseks on prügikastidel kaas, mis on 
eemaldatav ja hõlpsasti puhastatav. Kui sa eelistad aga 
hoida oma prügikasti avatuna, siis ei pea sa kaant peale 
panema.

Kleebi kaasasolev kleeps prügikasti külge, et sa teak-
sid kohe, mis selles prügikastis on. Joonista või kirjuta 
kleebisele näiteks pudel või paber, et sul oleks lihtsam 
oma jäätmeid sortida. Prügikast on ümarate nurkade-
ga, et selle puhastamine oleks lihtsam. Ja tänu san-
gale, mida on kerge üles tõmmata, on sul lihtne oma 
jäätmeid välja viia. Prügikasti ülemises osas on ääris, 
mis varjab prügikotti ja hoiab seda ühtlasi ka  paigal. 
Puhastamise ajaks saad sa selle hõlpsasti prügikasti 
küljest ära võtta. Aga sa võid selle eemaldada ka siis, 
kui sa äärist ei kasuta.

HÅLLBAR eraldiseisvad lahendused prügi sortimiseks
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Väiksed detailid, mis loevad!
Nupud ja käepidemed on nagu kirss 
tordil. Rõhuta stiili, mis sulle meeldib, 
värskenda uste ja sahtlite välimust, loo 
ülejäänud  koduga koordineeritud ilme 
või vaheta need lihtsalt sellepärast välja, 
kuna see on lõbus.
 

Nupud ja käepidemed võivad tunduda 
väikesed, aga need aitavad sul oma 
kööki  isikupärastada. Saad vastavalt 
oma stiilile kööki traditsioonilisemaks 
või modernsemaks muuta. Sobita neid 
omavahel täpselt õigesti ja mängi nende 
paigutusega, et anda viimane lihv oma 
unistuste köögi välimusele.

Nupud 
ja käepidemed

FIXA puurimismall 
See lihtne tööriist aitab sul hõlpsasti ja täpselt ära 
märkida, kuhu sa soovid nupud ja käepidemed 
paigutada. 
Saadaval veebis ja kohalikus IKEA väljastuspunktis. 
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BERGHALLA käepide. 
Hall
56 mm 603.228.56 3 €/2 tk pakis

Valge

56 mm 803.228.55 3 €/2 tk pakis

KALLRÖR käepide, roostevaba teras. 

213 mm 503.570.02 4 €/2 tk pakis
405 mm 103.570.04 6 €/2 tk pakis
597 mm 303.570.03 7 €/2 tk pakis

Nupud ja käepidemed

 
SKÄRHAMN käepide, must/kroomitud. SKÄRHAMN nupp, must/kroomitud. SKÄRHAMN rippkäepide, must/kroomitud.

148 mm 503.487.86 9 €/2 tk pakis Ø22 mm 703.487.85 4 €/2 tk pakis 65 mm 103.694.36 5 €/2 tk pakis
Ø30 mm 303.710.56 5 €/2 tk pakis

BAGGANÄS nupp, must. BAGGANÄS nupp, messingu värvi. BAGGANÄS nupp, roostevaba teras.

Ø13 mm 303.384.15 3 €/2 tk pakis Ø13 mm 603.384.09 3 €/2 tk pakis Ø13 mm 303.384.20 3 €/2 tk pakis
Ø20 mm 103.384.16 4 €/2 tk pakis Ø20 mm 803.384.08 4 €/2 tk pakis Ø20 mm 103.384.21 4 €/2 tk pakis
Ø21 mm 903.384.17 4 €/2 tk pakis Ø21 mm 003.384.12 4 €/2 tk pakis Ø21 mm 903.384.22 4 €/2 tk pakis

  

BAGGANÄS käepide, must. BAGGANÄS käepide, messingu värvi. BAGGANÄS käepide, roostevaba teras.

143 mm 803.384.13 5 €/2 tk pakis 143 mm 003.384.07 5 €/2 tk pakis 143 mm 703.384.18 5 €/2 tk pakis
335 mm 603.384.14 9 €/2 tk pakis 335 mm 203.384.11 9 €/2 tk pakis 335 mm 503.384.19 9 €/2 tk pakis

ORRNÄS käepide, roostevaba terase värvi.

170 mm 702.361.51 7 €/2 tk pakis
234 mm 802.254.11 8 €/2 tk pakis
300 mm 402.254.13 10 €/2 tk pakis

ORRNÄS nupp, roostevaba terase värvi.

Ø17 mm 302.361.53 3 €/2 tk pakis

GUBBARP käepide, valge.

116 mm 003.364.32 0,50 €/2 tk pakis

GUBBARP nupp, valge.

Ø21 mm 803.364.33 0,50 €/2 tk pakis

HACKÅS käepide, antratsiidi tooni.

100 mm 303.424.79 5 €/2 tk pakis
300 mm 503.424.78 7 €/2 tk pakis

HACKÅS nupp, antratsiidi tooni.

Ø15 mm 803.397.90 3 €/2 tk pakis

BILLSBRO käepide, valge.

40 mm 203.343.14 3 €/2 tk pakis
120 mm 503.343.03 5 €/2 tk pakis
320 mm 603.343.12 8 €/2 tk pakis
520 mm 503.343.17 10 €/2 tk pakis
720 mm 103.343.19 13 €/2 tk pakis

BILLSBRO käepide, roostevaba terase värvi. 
40 mm 603.235.92 3 €/2 tk pakis
120 mm 703.236.00 5 €/2 tk pakis
320 mm 503.235.97 8 € /2 tk pakis
520 mm 403.235.93 10 €/2 tk pakis
720 mm 703.235.96 13 €/2 tk pakis

HACKÅS käepide, valge.

100 mm 304.086.82 5 €/2 tk pakis
300 mm 104.086.83 7 €/2 tk pakis

HACKÅS nupp, valge.

Ø15 mm 604.086.85 3 €/2 tk pakis
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SÖRBYN käepide, roostevaba teras.

96 mm 904.503.38 6 €/2 tk pakis

SÖRBYN nupp, roostevaba teras.

Ø25 mm 504.503.40 5 €/2 tk pakis



Nupud ja käepidemed

BORGHAMN käepide, teras.

40 mm 003.160.47 3 €/2 tk pakis
170 mm 203.160.46 5 €/2 tk pakis
426 mm 403.189.78 8 €/2 tk pakis

    

HISHULT käepide, valge portselan.

140 mm 902.652.46 7 €/2 tk pakis
 
HISHULT nupp, valge portselan.

Ø23 mm 202.731.41 3 €/2 tk pakis
Ø30 mm 502.652.48 4 €/2 tk pakis

   
MÖLLARP käepide, must.

106 mm 702.652.47 5 €/2 tk pakis

MÖLLARP nupp, must.

Ø14 mm 102.730.90 3 €/2 tk pakis

HEDRA nupp, antratsiidi tooni.

Ø32 mm 500.461.52 4 €/2 tk pakis

 

ENERYDA kausjas käepide, must. ENERYDA kausjas käepide, messingu värvi. ENERYDA kausjas käepide, kroomitud.

89 mm 503.475.17 5 €/2 tk pakis 89 mm 903.475.15 5 €/2 tk pakis 89 mm 403.475.13 5 €/2 tk pakis

ENERYDA käepide, must. ENERYDA käepide, messingu värvi. ENERYDA käepide, kroomitud.

112 mm 703.475.16 6 €/2 tk pakis 112 mm 203.475.14 6 €/2 tk pakis 112 mm 603.475.12 6 €/2 tk pakis

  

ENERYDA nupp, must. ENERYDA nupp, messingu värvi. ENERYDA nupp, kroomitud.

Ø20 mm 303.475.04 4 €/2 tk pakis Ø20 mm 203.475.09 4 €/2 tk pakis Ø20 mm 503.475.03 4 €/2 tk pakis
Ø27 mm 803.475.06 4 €/2 tk pakis Ø27 mm 403.475.08 4 €/2 tk pakis Ø27 mm 003.475.10 4 €/2 tk pakis
Ø35 mm 003.475.05 5 €/2 tk pakis Ø35 mm 603.475.07 5 €/2 tk pakis Ø35 mm 803.475.11 5 €/2 tk pakis

NYDALA käepide, must. NYDALA käepide, pronksi värvi. 

154 mm 004.496.36 6 €/2 tk pakis 154 mm 204.057.59 6 €/2 tk pakis
346 mm 404.496.39 13 €/2 tk pakis 346 mm 604.057.57 13 €/2 tk pakis

  
NYDALA nupp, must. NYDALA nupp, pronksi värvi.

Ø16 mm 804.496.42 4 €/2 tk pakis Ø16 mm 404.057.58 4 €/2 tk pakis

ÖSTERNÄS käepide, helepruun nahk.

153 mm 403.488.95 10 €/2 tk pakis
65 mm 203.488.96 7 €/2 tk pakis

    

MOSSARYD rippkäepide.
Must
49 mm 503.703.53 5 €/2 tk pakis

Roostevaba terase värvi

49 mm 703.703.52 5 €/2 tk pakis

VINNÄSET nupp. Ø37 mm.

504.342.94 5 €/2 tk pakis
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GRIBBOL nupp, 1.2x1 cm.

Hõbedane 204.963.25 3 €/2 tk pakis
Messing 504.963.24 3 €/2 tk pakis
Must 704.963.23 3 €/2 tk pakis

GRIBBOL käepide, 1.2x3 cm.

Hõbedane   204.963.06  4 €/2 tk pakis
Messing   404.963.05  4 €/2 tk pakis
Must   004.963.07  4 €/2 tk pakis

OPPARYD käepide, kroomitud teras.

1.8x4.5 cm   902.650.34          2 €/2 tk pakis



  

Köögisaared, abilauad                     
ja astepingid
Kõik need on lihtsad lisandused 
ükskõik millise köögi kujundusele. 
Köögisaar on lisatööpind ja sellest saab 
tihtipeale  lemmikkoht näksimiseks, 
töötamiseks ja  suhtlemiseks. Abilauad 
pakuvad  hoiuruumi, mida meil kõigil 
vaja läheb, ja kui neil veel rattad all on, 
saab neid mugavalt  kõikjale veeretada. 
Astepink on igas köögis  hädavajalik, et 
saada kätte asju, mis on kõrgel, lasta 
lastel tööpinnal toimuvast  lõbust osa 
saada või et laua taga üks  istekoht 
juures oleks.

Olenemata sellest, kas sul on uus hästi 
 planeeritud köök või soovid oma prae-
gust kööki lihtsalt täiustada, muuda-
vad mõned salajased koostisosad elu 
lihtsamaks ja  nauditavamaks. Näiteks 
loovad nutikad  korrastajad loomulikke ja 
mugavaid kohti köögiriistade ja -masi-
nate hoidmiseks, et kogu pere teaks, 
kust neid üles leida ja kuhu need tagasi 
panna. 

Alused, karbid ja prügi sortimiseks 
mõeldud kastid töötavad kahes vahetus-
es, ennetades segadust ning  kasutades 
maksimaalselt ära ruumi  kappides ja 
sahtlites. Hoiuruum seinal toimib nagu 
võluväel, seades kõige rohkem kasu-
tatavad asjad käepärast, just seal, kus 
sa neid vajad. Ja kõige hõivatuma koha 
osas köögis – ära unusta nutikaid tar-
vikuid valamu ümber, mis on kasulikud 
pesemisel ja toiduvalmistamisel.

Köögitarvikud
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Asjade nähtaval olemisel on omad eelised
Avatud riiulite, konksude, reelingute ja restidega saad sa luua 
omapärase kombinatsiooni, mis annab köögis hea ülevaate ja 
muudab kõik lihtsasti kättesaadavaks. Inspireerituna restoran-
iköökidest lõime KUNGSFORS seinale kinnitatavate riiulite ja 
tarvikute sarja, et sul oleks professionaali tunne ja sa võiksid 
nautida töö mõnusat kulgu.
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Köögitarvikud

Hoiuruum seinal

KUNGSFORS riiul*, 60×30 cm. 

Saarespoon 903.712.23 16 €
Roostevaba teras 503.349.25 18 €
Bambus 004.017.81 16 €

KUNGSFORS nõuderest*, 60×30×10 cm.

Pulberkattega teras/
roostevaba teras 403.712.25 25 € 

KUNGSFORS riputussiin/reeling/seinavõre/riiul*, 
184×32×80 cm. 
Roostevaba teras/
saarespoon 592.848.79 193 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/nõuderest*, 
64×32×80 cm. 
Saarespoon/roostevaba teras/pulberkattega teras
092.543.23 61 €

KUNGSFORS seinavõre*, 56×26,5 cm.

Roostevaba teras 803.349.19 15 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/nõuderest/reeling/ 
seinavõre*, 184×32×80 cm. 
Saarespoon/roostevaba teras/pulberkattega teras
892.543.38 200 €

KUNGSFORS riputussiin/magnetiga nugade 
hoidik/ seinavõre/riiul*, 124×32×120 cm. 

Roostevaba teras/
saarespoon 392.848.80 118 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/seinavõre*, 
64×32×80 cm. 
Roostevaba teras 192.543.32 65 €

KUNGSFORS riputussiin*, 80 cm.

Roostevaba teras 803.348.58 7 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/seinavõre*, 
184×32×160 cm. 
Roostevaba teras/
saarespoon 292.543.41 359 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/nõuderest/sein-
avõre*, 124×32×102 cm.
Saarespoon/roostevaba teras/pulberkattega teras
492.543.35 129 €

KUNGSFORS riputussiin/riiul/magnetiga nugade 
hoidik*, 64×32×80 cm. 
Saarespoon/
roostevaba teras 392.543.26 76 €
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* Lisateavet KUNGSFORS sarja kohta leiad KUNGSFORS ostujuhendist.

Köögitarvikud

Hoiuruum seinal

VADHOLMA köögisaar, 79×63×90 cm.

Must/tamm 403.661.15 249 €

TORNVIKEN köögisaar, 72×52×90 cm.

Naturaalvalge/tamm 003.933.71 199 €

VADHOLMA köögisaar, 126×79×90 cm.

Must/tamm 203.591.54 329 €

TORNVIKEN köögisaar, 126×77×90 cm.

Hall/tamm 803.933.72 299 €
Naturaalvalge/tamm 403.916.57 299 €

VADHOLMA riputustorudega köögisaar, 
126×79×225 cm. 
Must/tamm 592.762.28 399 €

RIMFORSA köögisaar/abilaud, 120×63,5×92 cm.

Roostevaba teras/
bambus 903.992.84 379 €

Köögisaared ja abilauad

Vii oma hoiuruum ja köögi funktsionaalsus uuele tase-
mele, luues samal ajal ka hea paiga suhtlemiseks.
Köögisaar või abilaud on suurepärane mitmel põhjusel.

VÄRDE seinariiul, 50×140 cm, valge.

Valge 102.413.39 36,99 €

TORNVIKEN seinariiul, 50 cm.

Hall 803.592.12 36,99 €
Naturaalvalge 803.935.17 36,99 €

BOTKYRKA seinariiul, 80×20 cm, valge.

Valge 402.797.31 24,99 €

TORNVIKEN seinariiul, 120 cm.

Naturaalvalge 603.916.61 59,99 €

VÄRDE 5 konksuga seinariiul, 140×50 cm, valge.

Valge 502.413.37 36,99 €

TORNVIKEN taldrikuriiul, 80×100 cm.

Naturaalvalge 603.916.56 69,99 €
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Köögitarvikud

KUNGSFORS reeling*, roostevaba teras. 
Saab kasutada ka r ätikureelingu või potikaante hoid-
jana.
40 cm 004.424.99 4 €
56 cm 403.349.16 6 €

KUNGSFORS s-konks*, 6 cm, roostevaba teras, 5 
tk  pakis. Hoia köögiriistu konksude abil seinal ning 
jäta  sahtlitesse ja kappidesse rohkem ruumi. 
Hall 203.349.22 2 €

KUNGSFORS tahvelarvuti alus*, 26×13×12 cm, 
roostevaba teras. Võib riputada KUNGSFORS reelin-
gule, et tööpinnal ruumi juurde teha.
Hall 203.349.17 8 €

KUNGSFORS konks*, 8 cm, roostevaba teras, 3 tk 
pakis. 
Selle kuju võimaldab riputada ühe konksu otsa mitu 
 köögiriista, et saaksid neid tõhusamalt hoiustada 
ja tööpinnal rohkem ruumi juurde teha.
Hall 703.796.92 2 €

KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik*, 56 cm, 
 roostevaba teras. Võib paigaldada otse seinale või kas-
utada KUNGSFORS reelingu abi.
Hall 403.349.21 14 €

HULTARP reeling. Pikema reelingu saamiseks üh-
enda kaks HULTARP reelingut, kasutades ainult üht 
kronsteini.
60 cm
Must 004.487.69 6 €
Poleeritud/messingu värvi 504.487.76 6 €

404.628.24 6 €Nikeldatud

80 cm
Must 204.487.73 7 €
Poleeritud/messingu värvi 304.487.77 7 €
Nikeldatud 904.444.32 7 €

HULTARP majapidamispaberi hoidja, 14.5x14.5x19 
cm. Riputatav HULTARP reelingu külge.
Must 604.444.38 6 €
Poleeritud/messingu värvi 004.628.40 6 €
Nikeldatud 604.628.37 6 €

KUNGSFORS magnetklamber*, 8 cm, roosteva-
ba teras, 3 tk pakis. Need magnetklambrid jätavad 
tööpinnale rohkem ruumi, sest sa saad retseptid, os-
tunimekirjad ja pildid üles riputada.
Hall 003.349.23 5 €

VIVALLA tahvelarvuti alus, 26×17 cm, bambuse-
spoon. Saad valida, kas asetad aluse tööpinnale või 
riputad selle seinale, et süüa tehes rohkem ruumi 
oleks. Alus on  piisavalt stabiilne nii raamatute kui 
tahvelarvutite jaoks.
Bambusespoon 104.014.84 9,99 €

KUNGSFORS võrkkott, naturaalne, 2 tk komplektis. 
Ideaalne toidu hoiustamiseks. Puu- ja köögiviljad 
püsivad  kauem värsked, kuna õhk käib võrkkotist 
hästi läbi.
Naturaalne 203.728.34 4,99 €

Reelingud ja tarvikud

Meie köögiabiliste valik annab sulle rohkem ruumi töötamiseks ja asjade hoidmiseks, ilma, et peaksid 
ümberehituste peale raha kulutama.

HULTARP konks, 11 cm, 2tk pakis. Kasuta konkse, 
et oma köögiriistu seinal hoida ning kappidesse ja 
sahtlitesse rohkem asju mahutada.
Must
11 cm 804.488.31 3 €
Nikeldatud
11 cm 604.444.57 3 €
Messingu värvi
11 cm 904.488.40 3 €

HULTARP konks, 7 cm, 5 tk pakis. Kasuta konkse, 
et oma köögiriistu seinal hoida ning kappidesse ja 
 sahtlitesse rohkem asju mahutada.
Must
7 cm 104.444.45 4 €
Nikeldatud
7 cm 504.488.37 4 €
Messingu värvi
7 cm 104.487.78 4 €

HULTARP magnetiga nugade hoidik, must, 38 cm. 
Magnetiga nugade hoidik hoiab sinu nugade terasid, 
sest need ei käi niimoodi üksteise vastu nagu sahtlis.
Must 804.444.42 9,99 €

HULTARP nõuderest, 38.5×37.3×29.8 cm. 
Võite riputada seinale või asetada tööpinnale.
Eemaldatav aluskandik; vee kogumiseks.
Must 604.487.66 9 €
Nikeldatud 204.444.35 9 €

VADHOLMA rippuv hoidik. 25×62 cm. 
Korvi abil on lihtne omada puuviljadest ül-
evaadet ning neid vajadusel võtta, samuti 
näeb see kaunis välja.
Must/võrk 104.613.50 12,99 €
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Köögitarvikud

Nutikate hoidikute ja kastidega nii sahtlites, kappides 
kui ka seinal on asjad korras ja hõlpsasti leitavad. 

Kasulik nõuanne on hoida asjad kasutuskoha lähedal, 
kuna nii sujub töö paremini.

RISATORP korv, 25×26×18 cm. Selle korvi abil on li-
htne puu- ja köögiviljadele ligi pääseda ja neist hea 
ülevaade saada. See on ka dekoratiivne.
Valge 902.816.18 6,99 €
Oranž 504.957.77 6,99 €
Hele oliiviroheline 704.515.98 6,99 €

VARIERA sangaga karp, bambus. Sobib mõõtme-
telt MAXIMERA sahtlisse, aga on kasulik ka kapis või 
lahtiselt.
24×17×16 cm 902.260.52 9,99 €
33×24×16 cm 702.260.53 14,99 €

VARIERA kast, 24×17×10,5 cm. Kasti on lihtne kanda 
ja  köögisahtlitest või riiulitelt välja võtta, kuna sel on 
kaks käepidet.
Valge 301.550.19 2,99 €
Must 804.710.44 2,99 €
Roheline 104.710.47 2,99 €
Hall 504.710.50 2,99 €

* Lisateavet KUNGSFORS sarja kohta leiad KUNGSFORS ostujuhendist.

Hoidikud, kastid ja korvid

KUNGSFORS hoidik*, Ø12×26,5 cm. Hoidiku all 
on  eemaldatav alus, mis kogub söögiriistadelt ja 
muudelt esemetelt nõrguvat vett ning hoiab neid 
kuivana.
Roostevaba teras 003.349.18 7 €

KUNGSFORS hoidik*, 24×12×26,5 cm. Hoidiku all on 
 eemaldatav alus, mis kogub söögiriistadelt ja muudelt 
esemetelt nõrguvat vett ning hoiab neid kuivana.
Roostevaba teras 603.349.20 17 €

 

HULTARP hoidik, 31x16x12 cm. 
Saab riputada HULTARP reelingule, kasutades 
HULTARP konkse, või hoida laual või aknalaual.
Must/võrk 704.628.27         6 €
Must/võrk 204.488.34         9 €

HULTARP hoidik, 14x16x12x Ø14 cm. 
Saab riputada HULTARP reelingule, kasutades 
HULTARP konkse, või hoida laual või aknalaual.
Valge/messingu värvi poleeritud  104.628.30         6 €
Must   304.444.54         6 €
Roheline/nikeldatud   904.444.51         6 €
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NEREBY seinariiul 40×10 cm.

Kask 904.659.24 6 €

BEKVÄM riiul, 40x10x9 cm.

Haab 204.871.75 3,99 €

NEREBY s-konks, 5 tk.

Valge 204.763.51 2 €

NEREBY kott.

Naturaalne 504.667.32 6 €

VARIERA kast, 33,5×24×14,5 cm, valge. 
Lihtne puhastada, ümarate nurkadega.
Valge 701.772.55 4,99 €

NEREBY reeling, kask.

40 cm 004.673.00 2 €
60 cm 904.763.43 3 €

NEREBY hoidik.

Naturaalne 904.290.97 4 €



Köögitarvikud

VARIERA sahtlipõhja matt. Summutab helisid ja 
kaitseb sahtleid ja riiuleid kriimustuste eest.
Läbipaistev 800.128.53 3,99 €

VARIERA sahtlipõhja matt. Summutab helisid ja 
kaitseb sahtleid ja riiuleid kriimustuste eest.
Valge 002.388.65 3,99 €

UTRUSTA köögikappide/sahtlite lukk, 4 tk pakis. 
Lapsed on uudishimulikud ja võivad kasutada köö-
ki sulle  kujuteldamatutel viisidel. Selle lukuga saad 
neid  takistada kappidele ja sahtlitele ligi pääse-
mast, seejuures nende loomulikku uudishimu pärs-
simata.
Must 804.536.10 1,99 €

Kaitsetarvikud 

KNIPEN nõudepesuvahendi dosaator, 5 dl. 
Dosaatori saab paigaldada valamusse või tööpinda, 
et sul oleks  nõudepesuvahend alati käepärast. Seda 
on lihtne ülalt täita. Roostevaba teras/polüpropül-
eenplast.
Roostevaba teras 703.417.22 14,99 €

Meie valamutarvikud toetavad kõiki valamuga seotud 
 tegevusi, olles abiks söögitegemisel ja nõude 

pesemisel. Lisaks aitavad need sul säästa nii vett kui ka 
ruumi.

Matid sahtlite põhjas ja riiulitel summutavad helisid 
ning kaitsevad neid kriimustuste eest. 

Köögikappide ja -sahtlite lukk on lihtne viis muuta köök 
oma lastele turvalisemaks paigaks.

Valamutarvikud

PASSARP sahtlipõhja matt, hall. Summutab 
helisid ja  kaitseb sahtleid ja riiuleid kriimustuste 
eest.
48 cm 504.715.59 4,99 €
96 cm 203.159.66 5,99 €

GRUNDVATTNET matt. 26×32 cm. Mati saab aseta-
da  valamu põhja, et toidu valmistamisel toidujäägid 
vähese  vaevaga kokku koguda või pinda kulumise 
eest kaitsta. Polüpropüleenplast.
Hall 103.142.84 2,49 €

GRUNDVATTNET sõel, 46×16×9 cm. Sõela saab 
 kasutada köögiviljade ja salati loputamiseks või 
pastavee  kurnamiseks. Lamedat põhja saab kasutada 
ka  kuivatusrestina nt klaasidele, et tööpinnal ruumi 
juurde teha. Polüpropüleenplast.
Hall 903.142.80 2,49 €

GRUNDVATTNET kast, 16,8×13,7×7,8 cm. 
Saab panna GRUNDVATTNET sõela sisse ja kasutada 
 erinevate koostisosade eraldamiseks toiduvalmista-
mise ajal. Polüpropüleenplast.
Hall 103.142.98 2,49 €

NORRSJÖN sõel, 42×19×9 cm. Sõel on disainitud nii, 
et see püsib kindlalt valamukausi peal. Võid seda kas-
utada köögiviljade ja salati loputamiseks või pastavee 
kurnamiseks.  Sobib kõikide NORRSJÖN valamukaus-
side peale, mis on 37×44 cm või suuremad. 
Roostevaba teras 003.397.13 12,99 €

NORRSJÖN lõikelaud, 44×42 cm. Lisatööpinna loom-
iseks või mustade nõude varjamiseks võid lõikelaua 
valamu peale asetada. Sobib NORRSJÖN valamukaus-
side peale, mis on 54×44 cm või 73×44 cm suurused. 

Tamm 403.397.11 14,99 €

GRUNDVATTNET pesukauss, 39×23×16 cm. 
Pesukaussi saab kasutada valamujagajana, 
et sinna tekiks kaks kaussi. Kui pesed nõusid 
pesukausis, mitte jooksva vee all, säästad vett. 
Polüpropüleenplast.
Hall 803.142.85 7,99 €
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Köögitarvikud

GRUBBAN astepink, 40×45×43 cm. 
Max kandevõime 100 kg.
Must/kask 504.729.50 12,99 €

BEKVÄM 3 astmega treppredel, 63 cm. 
Max kandevõime 100 kg. 
Pöök 901.904.11 29,99 €
Must 902.198.29 34,99 €

MÄSTERBY astepink, 43×40×50 cm. 
Max kandevõime 100 kg.
Beež 403.320.74 24,99 €

Astepingid

RISATORP ratastega abilaud, 57×39×86 cm, valge. 
Selle ratastega abilaua kolmnurkne kuju ja korvid 
teevad nii  asjade nägemise kui ka neile ligipääsu li-
htsaks.
Valge 202.816.31 59,99 €

RÅSKOG ratastega abilaud, 35×45×78 cm. 
Seda ratastega abilauda on lihtne vastavalt asjadele 
 kohandada, kuna keskmine riiul on reguleeritav.
Rohekashall 904.431.35 49,99 €
Must 903.339.76 49,99 €
Valge 203.829.32 49,99 €

NISSAFORS ratastega abilaud, 50,5×30×83 cm. 
Tugev konstruktsioon ja neli ratast teevad lihtsaks 
 abilauda ükskõik kuhu liigutada. Kuna see on mõõt-
metelt väike,  mahub see isegi kitsastesse kohtadesse.
Must 203.997.77 19,99 €
Oranžikaspunane 804.657.45 19,99 €
Valge 404.657.33 19,99 €

KUNGSFORS abilaud kööki, 60×40×90 cm, 
roostevaba teras. Võib kasutada ka suure õhuni-
iskusega ruumis. 
Roostevaba teras 803.349.24 129 €

BEKVÄM abilaud kööki, 58×50×85 cm, kask. 
Täiendav hoiu- ja tööruum ratastel.
Kask 302.403.48 49,99 €

FLYTTA abilaud kööki, 98×57×86 cm, roostevaba 
teras. Lukustatavad rattad tagavad hea stabiilsuse.
Roostevaba teras 000.584.87 149 €

STENSTORP abilaud kööki, 43×90 cm. Min sügavus 
45 cm, max sügavus 62 cm. 2 reguleeritavat täistam-
mepuidust  riiulit, mille sooned hoiavad pudeleid 
paigal.
Mustjaspruun/tamm 202.198.37 129 €
Valge/tamm 402.019.16 129 €

FÖRHÖJA abilaud kööki, 100×43×90 cm, kask. 
Mõlemal riiulil on ruumi 9 pudelile.
 Kask 800.359.20 99 €

Ratastega abilauad

Ratastega abilaud on kiire, lihtne ja taskukohane lahen-
dus, mis lisab kööki paindlikku hoiuruumi. 

Mõnikord on vaja natuke pikem olla. Siis tulevad appi 
meie astepingid, mis seavad ka kõige  ülemised riiulid 
käeulatusse.

BEKVÄM astepink, 43×39×50 cm. 
Max kandevõime 100 kg.
Kask 301.788.79 14,99 €
Must 301.788.84 19,99 €
Valge 401.788.88 19,99 €
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Garantii

METOD köögisüsteem
Millised tooted selle garantii alla 
kuuluvad?
See garantii kehtib vaid kodumajapidam-
ises kasutamiseks mõeldud köökidele. 
See garantii katab kõik järgnevad METOD 
köögisüsteemi osad: 
• Kapiraamid • Esipaneelid • 
UTRUSTA hinged • MAXIMERA täie-

likult  väljatõmmatavad sahtlid • EXCEPTIONELL täielikult 
 väljatõmmatavad vajutusega avanevad sahtlid • UTRUSTA  
tugevdatud klaasist ja melamiinist riiulid • Katteliistud  
• Jalad • Kattepaneelid • Dekoratiivribad/ehisliistud

Millised tooted selle garantii alla ei kuulu?
• Nupud ja käepidemed • ERSÄTTARE liughinged
pooleldi integreeritavale nõudepesumasinale • BEHJÄLPLIG 
liughinged täielikult integreeritavale nõudepesumasinale

• FÖRVARA sahtlid, UTRUSTA traatkorvid, TORNVIKEN, 
VADHOLMA ja TUTEMO – kehtib 10-aastane garantii. 

KNOXHULT ja SUNNERSTA köökidel on 2-aastane garantii.

Mida IKEA teeb probleemi parandamiseks?
IKEA vaatab toote üle ja teeb kindlaks, kas toode kuulub 
garantii alla. Seejärel, vastavalt otsusele, IKEA kas parandab 
toote või asendab selle
sama või samaväärse tootega. Sellistel juhtudel vastutab IKEA 
remondikulude, varuosade, töö ja transpordi eest, eeldusel, 
et toode on ligipääsetav ilma, et IKEA selle kättesaamiseks 
kulutusi peaks tegema. See ei kehti juhtudel, kui IKEA ei ole 
autoriseerinud  remonditöid. Remonditööde käigus eemalda-
tud defektiga osad jäävad IKEA omandisse. 

Kui IKEA toodet enam ei müü, pakub IKEA välja sobiva 
asendustoote. IKEA otsustab asendustoote enda äranägemise 
järgi.

Garantiide tingimused
Garantii hakkab kehtima alates ostu kuupäevast või tellimuse 
kohale jõudmise kuupäevast, kui see on hiljem. Originaalne 
ostudokument peab ostu tõestamiseks alles jääma.

Erandid
Garantii ei kehti toodetele, mis on valesti säilitatud või kokku 
pandud, valesti kasutatud, kahjustatud, muudetud või 
puhastatud valede puhastusvahenditega või valel meetodil. 
Garantii ei kata  tavakasutusest tingitud kulumisi, lõikeid, 
kriime või  õnnetustest põhjustatud kahjustusi. Järgi hoolikalt 
meie paigaldus- ja hooldusjuhiseid.
Garantii ei kehti, kui toode on pandud õue või niiskesse kesk-
konda või toodet on kasutatud mujal kui kodumajapidamises 
(välja arvatud juhul, kui toote juures on märgitud teistmoodi).

Hooldusjuhised
Selleks, et garantii kehtivust tagada, pead järgima iga toote 
erilisi hooldusjuhiseid. Kõik juhised leiad IKEA poest ja IKEA 
veebilehelt IKEA.ee.

Üldised juriidilised õigused:
See garantii annab sulle spetsiifilised juriidilised õigused. See 
ei mõjuta mingil moel sulle seaduse poolt ette nähtud õigusi. 

Kuidas meiega remonditööde jaoks ühendust võtta:
Võta ühendust IKEA väljastuspunktiga. Leiad aadressi ja 
 telefoninumbri kataloogist või kodulehelt IKEA.ee. Jäta alles 
ostutšekk tõendamaks tehtud ostu. Ostudokumenti küsitakse, 
et teha kindlaks garantii kehtivus. 

Lisateavet loe garantiibrošüürist.

ENHET köögisüsteem

10
Millised tooted selle garantii alla 
kuuluvad?
See garantii kehtib vaid kodumajapidamises
kasutamiseks mõeldud köökidele ja katab 
kõik materjali- ja koostedefektid.

 

Mida IKEA teeb probleemi parandamiseks?
IKEA vaatab toote üle ja teeb kindlaks, kas toode kuulub 
garantii alla. Seejärel, vastavalt otsusele, IKEA kas parandab 
toote või asendab selle sama või samaväärse tootega. Sellistel 
juhtudel vastutab IKEA remondikulude, varuosade, töö ja 
transpordi eest, eeldusel, et toode on ligipääsetav ilma, et 
IKEA selle kättesaamiseks kulutusi peaks tegema. See ei 
kehti juhtudel, kui IKEA ei ole autoriseerinud  remonditöid. 
Remonditööde käigus eemaldatud defektiga osad jäävad IKEA 
omandisse. Kui IKEA toodet enam ei müü, pakub
IKEA välja sobiva asendustoote. IKEA otsustab asendustoote 
enda äranägemise järgi.

Garantiide tingimused
Garantii hakkab kehtima alates ostu kuupäevast või tellimuse 
kohale jõudmise kuupäevast, kui see on hiljem. Originaalne 
ostudokument peab ostu tõestamiseks alles jääma.

Erandid
Garantii ei kehti toodetele, mis on valesti säilitatud või kokku 
pandud, valesti kasutatud, kahjustatud, muudetud või 
puhastatud valede puhastusvahenditega või valel meetodil. 
Garantii ei kata  tavakasutusest tingitud kulumisi, lõikeid, 
kriime või  õnnetustest põhjustatud kahjustusi. Järgi hoolikalt 
meie paigaldus- ja hooldusjuhiseid.

Garantii ei kehti, kui toode on pandud õue või niiskesse kesk-
konda või toodet on kasutatud mujal kui kodumajapidamises 
(välja arvatud juhul, kui toote juures on märgitud teistmoodi).

Hooldusjuhised
Selleks, et garantii kehtivust tagada, pead järgima iga toote 
erilisi hooldusjuhiseid. Kõik juhised leiad IKEA poest ja IKEA 
veebilehelt IKEA.ee. 

Üldised juriidilised õigused:
See garantii annab sulle spetsiifilised juriidilised õigused. See 
ei mõjuta mingil moel sulle seaduse poolt ette nähtud õigusi. 

Kuidas meiega remonditööde jaoks ühendust võtta:
Võta ühendust IKEA väljastuspunktiga. Leiad aadressi ja 
 telefoninumbri kataloogist või kodulehelt IKEA.ee. Jäta alles 
ostutšekk tõendamaks tehtud ostu. Ostudokumenti küsitakse, 
et teha kindlaks garantii kehtivus. 

Lisateavet loe garantiibrošüürist.
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Garantii

Köögisegistid

10
Millised tooted selle garantii alla 
kuuluvad?
10-aastane garantii kehtib kõikidele kodus 
kasutatavatele IKEA köögisegistitele. 
See garantii katab materjali- ja 
koostedefektid.
 

Millised tooted selle garantii alla ei kuulu?
Garantii ei kata  tavakasutusest tingitud kulumisi, lõikeid, 
kriime või õnnetustest põhjustatud kahjustusi.

Mida IKEA teeb probleemi parandamiseks?
IKEA vaatab toote üle ja teeb kindlaks, kas toode kuulub 
garantii alla. Seejärel, vastavalt otsusele, IKEA kas parandab 
toote või asendab selle sama või samaväärse tootega. Sellistel 
juhtudel vastutab IKEA remondikulude, varuosade, töö ja 
transpordi eest, eeldusel, et toode on ligipääsetav ilma, et 
IKEA selle kättesaamiseks kulutusi peaks tegema. See ei 
kehti juhtudel, kui IKEA ei ole autoriseerinud  remonditöid. 
Remonditööde käigus eemaldatud defektiga osad jäävad IKEA 
omandisse. Kui IKEA toodet enam ei müü, pakub
IKEA välja sobiva asendustoote. IKEA otsustab
asendustoote enda äranägemise järgi.

Garantiide tingimused
Garantii hakkab kehtima alates ostu kuupäevast või tellimuse 
kohale jõudmise kuupäevast, kui see on hiljem. Originaalne 
ostudokument peab ostu tõestamiseks alles jääma.

Erandid
Garantii ei kehti toodetele, mis on valesti säilitatud või kokku 
pandud, valesti kasutatud, kahjustatud, muudetud või 
puhastatud valede puhastusvahenditega või valel meetodil. 
Garantii ei kata  tavakasutusest tingitud kulumisi, lõikeid, 
kriime või õnnetustest põhjustatud kahjustusi. See ei kehti 
ka filtri/aeraatori puhul, mida tuleb kulumisel regulaarselt 

puhastada või välja vahetada. Järgi hoolikalt meie paigaldus- 
ja hooldusjuhiseid.

See garantii ei kehti, kui tooteid on kasutatud avalikus kohas, 
väliruumides või söövitavas keskkonnas.

Hooldusjuhised 
Selleks, et garantii kehtivust tagada, pead järgima iga toote 
erilisi hooldusjuhiseid. Kõik juhised leiad IKEA poest ja IKEA 
veebilehelt IKEA.ee. 

Üldised juriidilised õigused:
See garantii annab sulle spetsiifilised juriidilised õigused. See 
ei mõjuta mingil moel sulle seaduse poolt ette nähtud õigusi. 

Kuidas meiega remonditööde jaoks ühendust võtta:
Võta ühendust IKEA väljastuspunktiga. Leiad aadressi ja 
 telefoninumbri kataloogist või kodulehelt IKEA.ee. Jäta alles 
ostutšekk tõendamaks tehtud ostu. Ostudokumenti küsitakse, 
et teha kindlaks garantii kehtivus. 

Tööpinnad
Millised tooted selle garantii alla kuulu-
vad?
See garantii kehtib kõikidele kodumajapid-
amises kasutamiseks mõeldud tööpindadele 
ja  valamutele, välja arvatud FYNDIG 
valamule.

Millised tooted selle garantii alla ei kuulu?
FYNDIG valamu. 

Garantii alla kuuluvad kõik tööpinnad, välja arvatud juhul, kui 
neid on muudetud või kohandatud pärast esmast paigaldam-
ist. Garantii kehtib ainult siis, kui tööpinda kasutatakse 
ühepereelamu siseruumides.
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Vajad abi?

Leia oma stiil
Käes on aeg suurelt unistada, ideid  koguda, 
mõelda selle peale, millised on sinu 
 vajadused ja milline on sinu  ideaalne köök ja 
mis selles peaks olema. Selle  ostujuhendiga 
saad  ülevaate ainult  mõningatest 
 võimalustest, sest tegelikult on veel nii 
palju teisigi  lahendusi. Rohkem ideid ja 
 inspiratsiooni saad koguda meie veebilehelt 
ja köögi minikataloogist. Või tule meile IKEA 
väljastuspunkti külla!

Mõõda
Mõõdud on olulised, sest need on sinu uue 
köögi ja planeerimisprotsessi alustalad. Seega 
ära kiirusta, sest nagu ütleb IKEA vanasõna 
–  üheksa korda mõõda, üks kord paigalda. 
Selleks, et näha, mida sa täpselt mõõtmisel 
silmas pead pidama, sirvi juhendit „Sinu uus 
IKEA köök“, mille leiad IKEA väljastuspunktist 
või veebilehelt IKEA.ee/ostujuhendid.

IKEA köögid on loodud nii, et 
 saaksid need ise kokku panna ja 
paigaldada. Paremal on mõned 
sammud, mida sa saad järgida, 
et kogu protsess läheks hästi. Kui 
sul tekib küsimusi, võta kindlasti 
ühendust IKEA köögiekspertidega 
või külasta kodulehte IKEA.ee.

IKEA köögi ostmine sammudena

Rohkem abivahendeid ja juhiseid

Tehnika ostujuhend
See ostujuhend on 
 kaanest kaaneni täis 
erinevat köögitehnikat, 
mis on loodud nii, et need 
sobiksid täpselt meie 
 köögilahendustega. Sellest 
ostujuhendist leiad detailset 
teavet stiilide, funktsioonide 
ja hindade kohta.

Paigaldusjuhendid
Meie paigaldusjuhendites 
on nõuanded ja juhised, 
mis aitavad sind igal sammul, 
kui sa oma kööki  iseseisvalt 
 paigaldama hakkad. IKEA 
paigaldusjuhendid leiad IKEA 
 väljastuspunktist või  
veebilehelt 
IKEA.ee/ostujuhendid.

METOD  
köögikapid
Selles ostujuhendis on 
kirjas kõik, mida sa pead 
teadma oma köögikappide 
asetuse kavandamisest 
ja sellest,  kuidas kap-
pide sisemust  võimalikult 
hästi ära kasutada. METOD 
 köögikappide ostujuhendi 
leiad IKEA  väljastuspunktist 
või  veebilehelt 
IKEA.ee/ostujuhendid.

ENHET  
köögisüsteem
Selles ostujuhendis on kirjas 
kõik, mida sa pead teadma, 
et oma köögikappide ja 
sahtlite sisemust kõige 
tõhusamal viisil planeerida. 
ENHET  köögisüsteemi 
ostujuhendi leiad IKEA 
 väljastuspunktist või 
 veebilehelt 
IKEA.ee/ostujuhendid.

Me võime seda ka ise teha!
Loe mõõtmisteenuse kohta lk 4.
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Telli
Kui sa oled oma köögiplaaniga rahul, külasta 
IKEA väljastuspunkti, et IKEA köögiosakonna 
spetsialistidega kohtuda ja nendega nõu 
pidada. Köögieksperdid aitavad sind kõigega, 
milles sa veel nii kindel ei ole. Kui kõik on 
selge ja oled valmis tellima, siis toome kõik 
tooted sulle ise koju, kui sa seda soovid.

Planeeri
Nüüd on aeg oma unistustele ja ideedele 
kuju anda. Kasuta IKEA veebipõhiseid 
 planeerimisprogramme, et oma köögi 
 planeerimisega algust teha. Või kui sa soovid 
abi või nõu küsida, siis meie köögispetsialistid 
on valmis sind aitama.

Paigalda
IKEA köögid on loodud nii, et saaksid need ise 
kokku panna ja paigaldada, kuid oleme valmis 
sind aitama nii palju kui vaja. Näiteks võiksid 
alustuseks sirvida meie köögi paigaldamise 
juhendit, milles on kirjas  sammsammulised 
juhised, kuidas sa saad oma uut kööki ise-
seisvalt paigaldada. Erinevad juhendid leiad 
paberkujul IKEA väljastuspunktist või meie 
 veebilehelt IKEA.ee.

Sinu uus IKEA köök
See käepärane juhend aitab sul läbi teha 
kõik olulised sammud köögi valimisel, alates 
 meelepärase stiili leidmisest ja lõpetades 
oma IKEA köögi mõõtmisega, et seda 
planeerida, tellida ja lõpuks ka  paigaldada. 
Selle  planeerimisjuhendi leiad IKEA 
 väljastuspunktist või  veebilehelt 
IKEA.ee/ostujuhendid.

Paigaldusjuhendid
Meie paigaldusjuhendites 
on nõuanded ja juhised, 
mis aitavad sind igal sammul, 
kui sa oma kööki  iseseisvalt 
 paigaldama hakkad. IKEA 
paigaldusjuhendid leiad IKEA 
 väljastuspunktist või  
veebilehelt 
IKEA.ee/ostujuhendid.

IKEA koduplaneerija
Disaini oma unistuste METOD köök, 
 kasutades meie 3D-planeerimisprogrammi, 
kus sa näed nii kõigi  osade kui valmis-
lahenduse hinda. Prindi oma  joonised ja 
 toodete nimekiri välja või salvesta need IKEA 
veebilehel. Tule oma disainiga IKEA väljastus-
punkti ja pea nõu meie köögispetsialistidega, 
kes sind nõustavad ja abistavad. Rohkem 
infot leiad 
IKEA.ee/et/about_services#kitchen_plan-
ning.

ENHET köögi planeerimis-
programm
ENHET köögiplaneerija abil saad oma ostu 
sooritada võimalikult kiirelt ja sujuvalt. 
Veebipõhisest planeerimisprogrammist 
leiad palju erinevaid valmislahendusi, mille 
meie  disainieksperdid on juba varasemalt 
kokku pannud, tuginedes  aastatepikkusele 
kogemusele köögidisaini valdkonnas. 
Pärast lemmiklahenduse valimist saad 
ühe  klõpsuga muuta nii esipaneele kui ka 
tööpinda, valamut, segistit, käepidemeid 
või nuppe ja köögitehnikat. ENHET köögi 
 planeerimistööriist on saadaval veebilehel 
IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

Me võime seda ka ise teha!
Loe köögi planeerimise teenuse kohta 
lk 4.

Me võime seda ka ise teha!
Loe kojuveoteenuse kohta lk 4. 

Me võime seda ka ise teha!
Loe köögi paigaldamise teenuse 
kohta lk 4.
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