
Kõik siinsed tooted ei pruugi olla meie tellimis- ja väljastuspunktis saadaval. 
Lisainfo saamiseks külasta meie kodulehte IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. 
Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad  kokkupanemist.

Ostujuhend

JUTHOLMEN
aiamööbli sari

Suurepärane paindlikkus ja kaunis välimus – ilma hoolduseta!
JUTHOLMEN aiamööbli sarja mooduldiivanite puhul saad kombineerida erinevaid 
osasid, et luua diivan, mis just sulle sobib. Väikesest kahekohalisest diivanist kuni eraldi 
lamamisosaga suure  diivanini. See sari on valmistatud vastupidavast  ilmastikukindlast 
rotangpalmi  meenutavast plastist ja  pulberkattega terasest, nii et mööbli eest on 
lihtne hoolt kanda ja see ei vaja eraldi hooldamist. Lisa KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN või JÄRPÖN/DUVHOLMEN istme- ja seljatoe padjad, et tagada mugavus, 
ning kasuta dekoratiivseid patju, nagu FESTHOLMEN, SÖTHOLMEN ja FUNKÖN, et oma 
diivanit isikupärastada.
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Kombinatsioonid

Väike, aga mugav. Ka väike ala on mugavat diivanit väärt.
Mõõdud: 146×73×71 cm
See kombinatsioon KUDDARNA istmepatjadega: 170 € 
(493.851.62)

Tooted selles kombinatsioonis:
JUTHOLMEN nurgamoodul 2 tk

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN istmepadi 62×62 cm 2 tk

Aeg lõõgastuda? JUTHOLMEN pink on lihtne lahendus, 
et diivani ühte otsa lamamisosa luua. Või isegi mõlemasse.
Mõõdud: 138/210×73×71 cm
See kombinatsioon KUDDARNA patjadega: 309 € (593.851.71)

Tooted selles kombinatsioonis:
JUTHOLMEN nurgamoodul 2 tk
JUTHOLMEN 1-kohaline moodul 1 tk
JUTHOLMEN pink/taburet 1 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN istmepadi 62×62 cm 4 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi 62× 44 cm 3 tk

Tee üks uinak. Kahe nurgamooduli ja ühe 1-kohalise 
 mooduliga on sul olemas diivan, millel pärastlõunal varjus üks 
väga uinak teha.
Mõõdud: 210×73×71 cm
See kombinatsioon KUDDARNA patjadega: 259 € (793.851.65)

Tooted selles kombinatsioonis:
JUTHOLMEN nurgamoodul 2 tk
JUTHOLMEN 1-kohaline moodul 1 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või 
JÄRPÖN/ DUVHOLMEN istmepadi 62×62 cm 3 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN /DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi 62×44 cm 3 tk

Tõsta tahtmise korral ümber. Täna tahad L-kujulist istumisala, 
kuid homme oleks pikk diivan etem? Võta moodulid üksteise 
küljest lahti, säti need ümber ja pane need jälle kokku.
Mõõdud: 148/200×73×71 cm
See kombinatsioon KUDDARNA patjadega: 340 € (493.851.38)

Tooted selles kombinatsioonis:
JUTHOLMEN nurgamoodul 2 tk
JUTHOLMEN 1-kohaline moodul 2 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN istmepadi 62×62 cm 4 tk
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN või
JÄRPÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi 62×44 cm 5 tk

Mõõdud: Laius × Sügavus × Kõrgus. 
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JUTHOLMEN mooduleid saab ühendada mooduldiivaniks, 
mis sobib ideaalselt sinu vajadustega. Kui soovid hiljem teistsu-
gust  kombinatsiooni luua, on mooduleid lihtne üksteise küljest 
lahti võtta ja täiesti uuel viisil ümber tõsta.

+ + + + =

Kuidas ehitada

JUTHOLMEN nurgamoodul. 73×73×71 cm.  
Iste: 65×65×31 cm.
Tume hallikaspruun 804.691.16 70 €

JUTHOLMEN 1-kohaline moodul. 64×74×71 cm.  
Iste: 64×64×31 cm.
Tume hallikaspruun 404.521.89 50 €

JUTHOLMEN pink/taburet. 65×65×31 cm.

Tume hallikaspruun 004.691.15 35 €

KUDDARNA istmepadi. 62×62 cm, 8 cm paksune. 

Beež 404.111.08 15 €
Hall 304.111.23 15 €

KUDDARNA seljatoepadi. 62×44, 6 cm paksune.

Beež 404.110.47 8 €
Hall 304.110.62 8 €

FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN patjadest eraldi, nii et välimust on 
kerge muuta ja katet on lihtne pesta.

FRÖSÖN seljatoepadja kate. 62×44 cm. 
Täiusta DUVHOLMEN padja või seljatoepadjaga 62×44 cm. 
Neid müüakse eraldi.
Beež 703.917.12 8,50 €
Tumehall 003.917.15 8,50 €
Tume beežikasroheline 004.793.22 8,50 €

DUVHOLMEN seljatoepadi. 62×44 cm, 14 cm paksune. 

103.918.33 12,50 €

FRÖSÖN istmepadja kate. 62×62 cm. 
Täiusta DUVHOLMEN  istmepadjaga 62×62 cm. Müüakse 
eraldi.
Beež 903.917.11 14 €
Tumehall 403.917.18 14 €
Tume beežikasroheline 604.793.38 14 €

DUVHOLMEN istmepadi. 62×62 cm, 12 cm paksune. 

503.918.50 20 €

JÄRPÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN patjadest eraldi, nii et välimust on 
kerge muuta ja katet on lihtne pesta.

JÄRPÖN istmepadja kate. 62×62 cm. 
Täiusta DUVHOLMEN padjaga 62×62 cm. Müüakse eraldi.

Antratsiidi tooni 004.453.27 24 €

DUVHOLMEN istmepadi. 62×62 cm, 12 cm paksune. 
Täiusta FRÖSÖN või JÄRPÖN istmepadja kattega 62×62 cm. 
Müüakse eraldi.

503.918.50 20 €

JÄRPÖN seljatoepadja kate. 62×44 cm. 
Täiusta DUVHOLMEN padjaga 62×44 cm. Müüakse eraldi.

Antratsiidi tooni 504.452.97 19,99 €

DUVHOLMEN seljatoepadi. 62×44 cm,14 cm paksune. 
Täiusta FRÖSÖN või JÄRPÖN seljatoepadja kattega 
62×44 cm. Müüakse eraldi.

103.918.33 12,50 €

Kõik osad ja hinnad
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JUTHOLMEN sarja kaitsmine ja hooldamine

Kõige paremini pikendad oma aiamööbli eluiga siis, kui sa seda regulaarselt puhastad ja seda põhjuseta ilma kaitseta liiga kauaks välja 
ei jäta.

Hoiustamine

JUTHOLMEN diivaniraam:
Hoia võimaluse korral siseruumis jahedas ja kuivas kohas. Kui 
sa hoiad mööblit väljas, pane selle peale veekindel kate. Pärast 
vihma- või lumesadu pühi lamedatelt pindadelt ära  üleliigne 
vesi või lumi. Lase õhul ringi käia, et vältida  kondensatsiooni. 
Miinuskraadidel võib plast nõrgeneda ja mööblit ei  soovitata 
kasutada.

Padjad:
Kui hooaeg läbi saab, hoia diivanipatju siseruumis jahedas ja 
kuivas kohas, eelistatavalt hoiukotis või -kastis, et neid mustuse 
ja tolmu eest kaitsta. Tee kindlaks, et padjad on täiesti kuivad, 
enne kui sa need ära paned.

Puhastamine 
Kasuta puhtaks pühkimisel õrnatoimelist seepi.
KUDDARNA istmepadja kate on eemaldatav ja pesumasinas 
pestav,  seljatoepatja tuleb pesta käsitsi.
FRÖSÖN, JÄRPÖN ja HÅLLÖ padjakatted on eemaldatavad
ja  pesumasinas pestavad.

Hooldamine 
Ei vaja hooldamist.

TOSTERÖ hoiukotid ja -kastid

TOSTERÖ hoiukott patjadele 116×49 cm, 35 cm kõrgune.
Mahub ÄPPLARÖ hoiupinki 128×57 cm.
Must 202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ hoiukast 129×44 cm, 79 cm kõrgune.
Must 104.114.40 39,99 €
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi. 

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

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

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


