OSTUJUHEND

KUNGSFORS

Nutikad lahendused lihtsustavad köögis toimetamist
KUNGSFORS sarjast leiad lahendused, mille abil anda söögiriistadele, maitseainetele ja
kokaraamatutele seinal sobiv koht. Hästi organiseeritud köögitarvikud säästavad ruumi
ja teevad toiduvalmistamise lihtsamaks. Sari on saanud inspiratsiooni restoranide köögipoolelt ja kohandatud väikestele ja suurtele koduköökidele. Erinevaid mooduleid saab
kombineerida just enda maitse ja vajaduste järgi.

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA töötajaga
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff
või vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik tooted vajavad
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,
kokkupanemist.
see
the pricetag and the Internet. All units require assembly.

KASULIK TEAVE

KASULIK TEAVE
Kombineeri erinevaid mooduleid, et luua endale omanäoline
KUNGSFORS süsteem või paigalda moodulid eraldiseisvatena
seinale. Mõlemal juhul veendu, et kasutad õigeid kinnitusi.
Kui paigaldad KUNGSFORS-i süsteemina, kinnita riputussiin
kruvidega seinale ja seejärel saad erinevad moodulid — näiteks
riiulid, reelingu või nugade hoidiku — lihtsalt soovitud k
 ohale
kinni klõpsata. Süsteemis saad mooduleid riputussiinil soovi
korral alati ümber tõsta, ilma et peaksid selleks seina auke
juurde tegema.

HOOLDUS
KUNGSFORS moodulid on valmistatud roostevabast terasest
ja riiul saarevineerist. Kõiki neid võib puhastada märja lapi ja
õrnatoimelise puhastusvahendiga ning kuivatada kuiva lapiga.
Pea meelest, et roostevabast terasest pindu tuleks pühkida
alati pikisuunas. Ära kasuta puhastamiseks a
 brasiivset puhastusvahendit, teraskäsna ega muid raskeid või teravaid esemeid,
mis võivad roostevabast terasest pinda kriimustada.
OHUTUS
Erinevad seinamaterjalid vajavad eri tüüpi kinnitusi. Kasuta
oma kodu seintele sobivaid kinnitusi, mis on müügil eraldi.

KASUTAMINE
Allpool on välja toodud erinevad võimalused KUNGSFORS moodulite kasutamiseks.

KUNGSFORS mooduleid võid kasutada kas eraldiseisvatena
või k
 ombineerida omavahel, et luua terviklik riputussiinide abil
paigaldatav süsteem.

KUNGSFORS ilma riputussiinideta
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Üks võimalus on paigaldada KUNGSFORS moodulid eraldi
seisvatena seina külge ja katta sein just sulle sobivate moodulitega.

KUNGSFORS koos riputussiinidega
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Teine võimalus on paigaldada KUNGSFORS süsteemina. Selleks
läheb sul vaja vähemalt kahte riputussiini. Paigalda siinid seina
külge ja vali välja sobivad moodulid. Klõpsa moodulid riputus-

siini külge. Sa saad alati moodulite kõrgust reguleerida, uusi
mooduleid lisada või olemasolevaid välja vahetada, ilma et
peaksid selleks seina auke juurde tegema.
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Kombinatsioonid
Mõõtmed: laius x sügavus x kõrgus.

Altpoolt leiad näidiskombinatsioonid, mis on sulle KUNGSFORS
süsteemi planeerimisel abiks. Endale s obiva lahenduse loomiseks tutvu esmalt kõigi osadega lk 8.
KUNGSFORS riiuli/reelingu/kuivatusrestiga riputussiin.
Väike kombinatsioon, mis muudab teie elu valamu ümbruses
lihtsamaks. Kasutage ülemist riiulit hoiustamiseks ja reelingut,
et riputada nõudepesuhari või muid käeulatusse vajalikke asju.
Kuivatusrestil on eemaldatav aluskandik, mis kogub liigse vee ja
kaitseb teie tööpinda. Kui te ei vaja äravoolu funktsiooni, keerake kuivatusresti harud lihtsalt alla ja kasutage seda tavalise
riiulina.
Mõõtmed: 64×32×80 cm
Hind kokku 61 € (092.543.23)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

2 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

1 tk

KUNGSFORS nõude kuivatusrest

403.712.25

1 tk

KUNGSFORS reeling, 56 cm, roostevaba teras

403.349.16

1 tk

KUNGSFORS riiulite/magnetiga nugade hoidikuga
riputussiin.
Kombinatsiooni k
 uulub 3 saarevineerist riiulit, mis aitavad sul
kõik vajaliku ära p
 aigutada. Magnetiga nugade hoidik annab
nugadest toiduvalmistamise ajal hea ülevaate ning lihtsustab
nugade võtmist ja tagasi panemist.
Mõõtmed: 64×32×80 cm
Hind kokku 76 € (392.543.26)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

2 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

3 tk

KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik, roostevaba teras

403.349.21

1 tk

KUNGSFORS riiulite/seinavõrguga riputussiin.
Roostevabast terasest kombinatsioon koos kahe seinariiuliga.
Seinavõrk loob juurde kasutatavat pinda, kuhu saad s-kujuliste
konksude abil riputada köögitarvikuid või erinevaid anumaid.
Mõõtmed: 64×32×80 cm
Hind kokku 65 € (192.543.32)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted

* KUNGSFORSi riiulid on valmistatud roostevabast terasest, saarepoonist ja
bambusest - iga kombinatsiooni saab soovi korral valmistada ükskõik millise riiuliga
või neid kombineerida.
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KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

2 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

2 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

Kombinatsioonid
Mõõtmed: laius x sügavus x kõrgus.

KUNGSFORS riiulite/reelinguga riputussiin.
Selle kompaktse kombinatsiooni saate hõlpsalt kohandada oma
ruumiga ja köögi pinda tõhusalt kasutada. Hoidke köögiriistu,
ahjunõusid ja kuivaineid riiulitel ning riputage köögitarvikud,
anumad, värsked vürtsid ja kõik muu mida vajad reeligule, et
kõik oleks käeulatuses. Muidugi saate seda kombinatsiooni
kasutada ka mujal kodus, näiteks koridoris või garaažis.
Roostevabast terasest versiooni saate kasutada ka vannitoas.
Mõõtmed: 64×32×80 cm
Hind kokku 74 € (993.082.65)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

2 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

3 tk

KUNGSFORS reeling, 56 cm, roostevaba teras

403.349.16

1 tk

KUNGSFORS riiulitega riputussiin.
See avatud hoiulahendus annab teile köögist hea ülevaate. Siin
saate hoida kööginõusid, ahjunõusid, kuivtooteid ja muid asju,
mida soovite hõlpsalt näha ja käepäraselt kasutada. Seda on
lihtne oma ruumiga kohandada ja kasutada ka mujal kodus,
näiteks koridoris või garaažis. Roostevabast terasest versiooni
saate kasutada ka vannitoas.
Mõõtmed: 64×32×80
Hind kokku 68 € (593.083.33)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

2 tk

KUNGSFORS riiul, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

3 tk

KUNGSFORS riiulite/magnetiga nugade hoidikuga/
seinavõrega riputussiin.
Praktiline ja hõlpsasti kasutatav kombinatsioon, mis muudab
toiduvalmistamise lihtsamaks. Võite roostevabast terasest riiulil
hoiustada potte ja panne, seinavõrele võite riputada köögitarvikuid ja kõike muud, mida soovite käeulatusse ning hoida nuge
magnetiga nugade hoidikul. Asju, mida sageli ei kasutata, võib
asetada ülemisele saarespoonist riiulile.
Mõõtmed: 124×32×102 cm
Hind kokku 118 € (392.848.80)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted

* KUNGSFORSi riiulid on valmistatud roostevabast terasest, saarepoonist ja
bambusest - iga kombinatsiooni saab soovi korral valmistada ükskõik millise riiuliga
või neid kombineerida.
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KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

3 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

2 tk

KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik, roostevaba teras

403.349.21

1 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

2 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

Kombinatsioonid
Mõõtmed: laius x sügavus x kõrgus.

KUNGSFORS riiulite/kuivatusresti/seinavõrega riputussiin.
Praktiline kombinatsioon, mis muudab toiduvalmistamise ja
nõude pesemise lihtsamaks. Võite roostevabast terasest riiulil
hoiustada potte ja panne, seinavõrele võite riputada köögitarvikuid ja kõike muud, mida soovite käeulatusse. Kuivatusrestil
on eemaldatav aluskandik, mis kogub liigse vee ja kaitseb teie
tööpinda. Kui te ei vaja äravoolu funktsiooni, keerake kuivatusresti harud lihtsalt alla ja kasutage seda tavalise riiulina. Asju,
mida sageli ei kasutata, võib asetada ülemisele saarespoonist
riiulile.
Mõõtmed: 124×32×102 cm.
Hind kokku 129 € (492.543.35)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

3 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

2 tk

KUNGSFORS nõude kuivatusrest

403.712.25

1 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

2 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

KUNGSFORS riiulite/reelingute/seinavõrega riputussiin.
Paigaldage see kombinatsioon tööpinna kohal olevale seinale ja
hoidke kõike, mida soovite toiduvalmistamise ajal käeulatuses.
Saarespoonist riiulile võite panna taldrikuid ja klaase ning roostevabast terasest riiulile potte ja panne. Kasutage reelinguid
oma köögitarvikute jaoks. Eraldi müügil olevad KUNGSFORSi
anumad sobivad ideaalselt seinavõrele - ideaalsed näiteks
värskete ürtide jaoks.
Mõõtmed: 184×32×80 cm
Hind kokku 193 € (592.848.79)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

4 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

3 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

5 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

KUNGSFORS reeling, 56 cm, roostevaba teras

403.349.16

2 tk

KUNGSFORS riiulite/kuivatusresti/reelingute/seinavõrega
riputussiin.
Kombinatsioon, mis mahutab kööki kõik vajaliku - nii toiduvalmistamiseks kui ka nõude pesemiseks. Saarespoonist riiulile võite
panna taldrikuid ja klaase ning roostevabast terasest riiulile
potte ja panne. Kuivatusrestil on eemaldatav aluskandik, mis
kogub liigse vee ja kaitseb teie tööpinda. Kui te ei vaja äravoolu
funktsiooni, keerake kuivatusresti harud lihtsalt alla ja kasutage
seda tavalise riiulina.
Mõõtmed: 184×32×80 cm
Hind kokku 200 € (892.543.38)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted

* KUNGSFORSi riiulid on valmistatud roostevabast terasest, saarepoonist ja
bambusest - iga kombinatsiooni saab soovi korral valmistada ükskõik millise riiuliga
või neid kombineerida.

5

KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

4 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

3 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

4 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

KUNGSFORS nõude kuivatusrest

403.712.25

1 tk

KUNGSFORS reeling, 56 cm, roostevaba teras

403.349.16

2 tk

Kombinatsioonid
Mõõtmed: laius x sügavus x kõrgus.

KUNGSFORS riiulite/seinavõredega riputussiin.
See terviklik roostevabast terasest ja saarespoonist seina
lahendus loob juurde palju hoiustamise ruumi, tänu millele
saad kõiki potte-panne ja lauanõusid ühes kohas koos hoida.
Mõõtmed: 184×32×160 cm
Hind kokku 359 € (292.543.41)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

8 tk

KUNGSFORS riiul, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

9 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

3 tk

KUNGSFORS riiul, 60 cm, saar

903.712.23

6 tk

KUNGSFORS riiulite/seinavõredega riputussiin.
Sellesse kombinatsiooni saate mahutada palju asju, mis on ideaalne siis, kui teil on hoiustamiseks ruumi terve seina ulatuses.
Saate seda hõlpsalt oma ruumiga kohandada ja köögi pinda
tõhusalt kasutada. Hoidke köögiriistu, ahjunõusid ja kuivaineid
riiulitel ning riputage köögitarvikud, anumad, värsked vürtsid ja
kõik muu mida vajad seinavõrele, et kõik oleks käeulatuses.
Mõõtmed: 184×32×160 cm
Hind kokku 246 € (493.083.62)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted
KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

6 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

7 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, saarespoon

903.712.23

3 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

2 tk

KUNGSFORS riiulite/seinavõrega riputussiin.
Saate selle kombinatsiooni hõlpsasti oma ruumiga kohandada
ja köögi pinda tõhusalt kasutada. Hoiustage riiulitel köögiriistu,
ahjunõusid ja kuivaineid ning riputage köögitarvikud, anumad,
värsked vürtsid ja kõik muu mida vajad seinavõrele, et kõik
oleks käeulatuses. Ideaalne kui teil on hoiustamiseks ruumi
terve seina ulatuses.
Mõõtmed: 64×32×160 cm
Hind kokku 133 € (093.083.97)
Kombinatsiooni kuuluvad tooted

* KUNGSFORSi riiulid on valmistatud roostevabast terasest, saarepoonist ja
bambusest - iga kombinatsiooni saab soovi korral valmistada ükskõik millise riiuliga
või neid kombineerida.
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KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras

803.348.58

4 tk

KUNGSFORS riiul*, 60 cm, roostevaba teras

503.349.25

5 tk

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras

803.349.19

1 tk

KÕIK OSAD JA HINNAD
Kõiki mooduleid saab kasutada riputussiinidel või eraldiseisvalt.

KUNGSFORS reeling, roostevaba teras.

KUNGSFORS anum, roostevaba teras. Ø12.0×26.5 cm.

40 cm

004.424.99

4€

56 cm

403.349.16

6€

003.349.18

KUNGSFORS seinavõre, roostevaba teras. 56×26.5 cm.
803.349.19

15 €

Saarespoon

903.712.23

16 €

Bambus

004.017.81

16 €

7€

KUNGSFORS anum, roostevaba teras. 24×12×26.5 cm.
603.349.20

17 €

KUNGSFORS riiul, 60×30 cm.
KUNGSFORS tahvelarvuti/kokaraamatu alus, roostevaba
teras, 26×13×12 cm.
203.349.17

KUNGSFORS riiul, roostevaba teras, 60×30 cm.
503.349.25

KUNGSFORS magnetklamber, roostevaba teras, 3 tk.

18 €

003.349.23

KUNGSFORS nõude kuivatusrest, roostevaba teras,
60×30×10 cm.
403.712.25

8€

5€

KUNGSFORS võrkkott, naturaalne värvitoon, 2 tk.

25 €

203.728.34

4,99 €

KUNGSFORS riputussiin, roostevaba teras, 80 cm.
803.348.58

7€

KUNGSFORS abilaud kööki, roostevaba teras,
60×40×90 cm.
803.349.24

KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik, roostevaba teras,
56 cm.
403.349.21

14 €

KUNGSFORS s-kujuline konks, roostevaba teras, 5 tk.
203.349.22

2€

KUNGSFORS konks, roostevaba teras, 3 tk.
703.796.92

2€
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129 €

Teenused
Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete kojuveoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!

Kojuvedu
Lisa kojuveoteenus oma kogusummale,
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi
enda peale kogu raske töö ja toome
asjad sulle koju või äriruumidesse.
Ja me jää lihtsalt uksepaku juures
seisma, vaid toome su tooted sulle
meelepärasesse ruumi.

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

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Enda ostu tagastamiseks on sul 90
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või
kinnitatud pangaülekande tõend, et
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati
oma meelt muuta. Tagasta originaalpakendis kasutamata tooted 90 päeva
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad kehtivad kuni 31. august 2022
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