OSTUJUHEND

ÄPPLARÖ
Õuemööbli tootesari

Mööbel, mis sobib su elustiili ja õuealaga
Tahad, et rõdul oleks voodi, kus mõnusalt päikese käes lesida? Otsid järgmiseks aiapeoks lauda?
Või hoopis panipaika aiatööriistadele? ÄPPLARÖ on terviklik tootesari, kust leiad kõik vajaliku oma
õueala kujundamiseks, olgu selleks siis väike rõdu või suur aed. Madalad istmemoodulid, lauad,
toolid, taburetid, panipaigaga pingid, seinapaneelid ja palju muudki. ÄPPLARÖ/KLASEN grilli, abilaua
ja kapimooduliga saad luua õue eraldi toiduvalmistamisala.
Vastupidav naturaalne materjal
Kõik ÄPPLARÖ sarja tooted on valmistatud jätkusuutlikest allikatest pärit mustast akaatsiast,
mis on tänu selle vastupidavusele väga levinud õuemööbli materjal. Kõiki mööbliesemeid on
töödeldud mitme kihi puidupeitsiga, mistõttu näevad need veel kaua värsked ja head välja enne, kui
taas hooldamist vajavad.
Vastupidav naturaalne materjal
Kõik ÄPPLARÖ sarja tooted on valmistatud pruuniks peitsitud akaatsiapuidust või valgeks värvitud
männipuidust. Täispuit on väga levinud õuemööbli materjal, sest see on naturaalne ja vastupidav.
ÄPPLARÖ mööbel on värvitud või töödeldud mitme kihi puidupeitsiga, et puit oleks kaitstud ja peaks
kaua vastu enne, kui taas hooldamist vajab.

Kõik tooted ei pruugi olla kaupluses kohapeal olemas. Lisainfo saamiseks võta ühendust IKEA töötajatega või vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjaliku tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik
mööbliesemed vajavad kokkupanemist.

LAUA JA TOOLIDE KOMBINATSIOONID

Ruumisäästjad. Laual on lisaplaadid – pane plaadid alla, et
ruumi kokku hoida, ja tõsta üles, et ruumi juurde teha. Laua
keskel olev auk hoiab päikesevarju paigal.
See kombinatsioon pruuni peitsiga 359 € (590.483.97)

Varjualune koht. Laua keskel olev auk hoiab päikesevarju
paigal. Käetugedega toolidel ja seljatoega pingil on kaardus
seljatoed, et saaksid tunde mugavalt istuda ja lõõgastuda.
See kombinatsioon pruuni peitsiga 502 € (992.898.13)

Ostunimekiri:

ÄPPLARÖ laud, 140×140 cm, pruun peits

1 tk

Ostunimekiri:

ÄPPLARÖ klapplaud, 140/200/260×78 cm, pruun peits või valge värv

1 tk

ÄPPLARÖ käetugedega tool, pruun peits

6 tk

ÄPPLARÖ kokkupandav lamamistool, pruun peits või valge värv

4 tk

ÄPPLARÖ seljatoega pink, pruun peits

1 tk
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ÕUEDIIVANITE KOMBINATSIOONID
Mõõtmed: laius × sügavus × kõrgus

Üks, kaks või kolm? Kolmest istmemoodulist koosneval diivanil on ruumi nii pärastlõunaseks uinakuks kui ka koos sõpradega aja veetmiseks. Mõõtmed: 223×80×73 cm.
See kombinatsioon
beez KUDDARNA patjadega 285 € (193.037.47)
See kombinatsioon
tumehallide FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega 407 €
(892.608.48)

Tavaline diivan. Õuediivan selle kõige lihtsamal kujul.
Mõõtmed: 160×80×73 cm.
See kombinatsioon
beez KUDDARNA patjadega 202 € (593.037.12)
See kombinatsioon
tumehallide FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega 292 €
(092.600.55)
Ostunimekiri:
ÄPPLARÖ nurgamoodul, pruun peits

Ostunimekiri:

2 tk

HÅLLÖ istmepadi – 62×62 cm, KUNGSÖ istmepadi – 62×62 cm või FRÖSÖN/
DUVHOLMEN istmepadi – 62×62 cm
2 tk

ÄPPLARÖ nurgamoodul, pruun peits

2 tk

ÄPPLARÖ ühekohaline moodul, pruun peits

1 tk

HÅLLO seljatoepadi – 62×42 cm, KUNGSÖ seljatoepadi – 62×44 cm või
FRÖSÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi – 62×44 cm

HÅLLÖ istmepadi – 62×62 cm, KUNGSÖ istmepadi – 62×62 cm või
FRÖSÖN/DUVHOLMEN istmepadi – 62×62 cm

3 tk

HÅLLO seljatoepadi – 62×42 cm, KUNGSÖ seljatoepadi –62×44 cm või
FRÖSÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi – 62×44 cm

5 tk

4 tk

Sul on pikad jalad? Kui tavaline diivan jääb sulle
lühikeseks, ehita oma pikkadele jalgadele sobiv variant.
Mõõtmed: 80 cm sügav× 73 cm kõrge.
Laius: parem 223 cm, vasak 143 cm.
See kombinatsioon
tumehallide FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega 481 €
(792.620.32)

Mugav nurk. Selle istumislahendusega saad luua oma õuealale
palju mugavaid istekohti, kus lõõgastuda.
Mõõtmed: 80 cm sügav × 73 cm kõrge.
Laius: parem 223 cm, vasak 143 cm.
See kombinatsioon
beez KUDDARNA patjadega 368 € (193.038.27)
See kombinatsioon
tumehallide FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega 522 €
(992.621.68)

Ostunimekiri:
ÄPPLARÖ nurgamoodul, pruun peits

2 tk

ÄPPLARÖ ühekohaline moodul, pruun peits

1 tk

Ostunimekiri:

ÄPPLARÖ laud/järi, 63×63 cm, pruun peits

1 tk

ÄPPLARÖ nurgamoodul, pruun peits

2 tk

ÄPPLARÖ ühekohaline moodul, pruun peits

2 tk

HÅLLÖ istmepadi – 62×62 cm, KUNGSÖ istmepadi – 62×62 cm või FRÖSÖN/
DUVHOLMEN istmepadi – 62×62 cm
4 tk
HÅLLO seljatoepadi – 62×42 cm, KUNGSÖ seljatoepadi – 62×44 cm või
FRÖSÖN/DUVHOLMEN seljatoepadi – 62×44 cm

HÅLLÖ istmepadi – 62×62 cm, KUNGSÖ istmepadi – 62×62 cm või FRÖSÖN/
DUVHOLMEN istmepadi – 62×62 cm
4 tk

5 tk

HÅLLO seljatoepadi – 62×42 cm, KUNGSÖ seljatoepadi – 62×44 cm või
FRÖSÖN/DUVHOLMEN – seljatoepadi 62×44 cm
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6 tk

KUIDAS EHITADA

Kombineeri ÄPPLARÖ moodulitest kokku mooduldiivan, mis
vastab ideaalselt just sinu vajadustele. Kui soovid kunagi hiljem
midagi muuta – näiteks kohti juurde teha – saad

moodulid alati hõlpsasti osadeks lahti võtta ja uutmoodi kokku
panna.

KOMBINATSIOONID ASJADE HOIUSTAMISEKS

ÄPPLARÖ seinapaneeli ja riiuliga pink.
See kombinatsioon pruuni peitsiga 89,99 € (199.174.02)
Ostunimekiri:
Panipaigaga pink, 80×41 cm

1 tk

Seinapaneel

1 tk

Riiul seinapaneelile

2 tk
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KÕIK OSAD JA HINNAD
LAUAD- JA TOOLID ÕUES KASUTAMISEKS
FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN sisupatjadest
eraldi. Nii on patjade välimust lihtne muuta ja padjakatteid
lihtne pesta.

ÄPPLARÖ klapplaud. Ruumi 4–8 inimesele.
140/200/260×78 cm, 72 cm kõrge. Laua keskel olev auk hoiab
päikesevarju paigal.
Pruun peits

402.085.31

139 €

FRÖSÖN padjakate istme-/seljatoepadjale, 116×45 cm.
Täienda DUVHOLMEN istme-/seljatoepadjale mõeldud sisupatjadega, mida müüakse eraldi.

ÄPPLARÖ laud. Ruumi 4–8 inimesele. 140×140 cm, 72 cm
kõrge. Laua keskel olev auk hoiab päikesevarju paigal.
Pruun peits

704.197.87

ÄPPLARÖ käetugedega tool. Iste: 49×49×41 cm.
Pruun peits
202.085.27

129 €

Beež

303.917.14

17,99 €

Tumebeež/roheline

604.793.43

17,99 €

DUVHOLMEN istme-/seljatoepadja sisupadi. Paksus 5 cm.
Sisaldab: 1 istmepadi (45×42 cm) ja 1 seljatoepadi (45×71 cm).
Täienda 116×45 cm FRÖSÖN istme-/seljatoepadjale mõeldud
kattega, mida müüakse eraldi.

49 €

Hall

ÄPPLARÖ käetugedega pink, 117×65 cm,
80 cm kõrge.
Pruun peits

802.085.29

203.918.56

15 €

ÄPPLARÖ tool, kokkupandav. Iste: 40×41×44 cm.
Pruun peits

79 €

404.131.31

30 €

ÄPPLARÖ pink, 114×41 cm, 44 cm kõrge.

ÄPPLARÖ käetugedega toolile ja pingile
sobivad padjad

Pruun peits

904.179.09

10 €

Hall

804.179.19

10 €

49 €

ÄPPLARÖ kokkupandavale toolile, baaritoolile
ja pingile sobivad padjad

KUDDARNA toolipadi, 50×50 cm. Paksus 7 cm.
Beež

102.051.81

FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN sisupatjadest eraldi.
Nii on patjade välimust lihtne muuta ja padjakatteid lihtne pesta.

KUDDARNA toolipadi, 36×32 cm. Paksus 6 cm.

FRÖSÖN padjakate, 50×50 cm. Täienda 50×50 cm
DUVHOLMEN sisupadjaga, mida müüakse eraldi.
Beež

904.129.35

7,99 €

Tumebeež/roheline

504.793.34

7,99 €

Beež

204.110.67

5€

Hall

104.110.82

5€

FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN sisupatjadest eraldi.
Nii on patjade välimust lihtne muuta ja padjakatteid lihtne pesta.

FRÖSÖN padjakate toolipadjale, Ø 35 cm. Täienda Ø 35 cm
DUVHOLMEN sisupadjaga, mida müüakse eraldi.
DUVHOLMEN sisupadi. 50×50 cm. Paksus 5 cm. Täienda
50×50 cm FRÖSÖN padjakattega, mida müüakse eraldi.
Hall

604.178.97

10 €

Beež

303.917.09

4,99 €

Tumebeež/roheline

104.793.26

4,99 €

DUVHOLMEN sisupadi, Ø 35 cm. Paksus 4 cm. Täienda Ø
35 cm toolipadjale mõeldud FRÖSÖN kattega, mida müüakse
eraldi.
Hall

ÄPPLARÖ lamamistool, kokkupandav. Iste: 44×48×41 cm.
Pruun peits

702.085.39

803.918.39

4€

55 €
ÄPPLARÖ taburet, kokkupandav. 40×38 cm, 42 cm kõrge.
Pruun peits

ÄPPLARÖ lamamistoolile sobivad padjad
KUDDARNA istme-/seljatoepadi, 116×45 cm, istme sügavus
42 cm, seljatoe kõrgus 72 cm. Paksus 7 cm.
Beež

204.111.28

20 €

Hall

104.111.43

20 €
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202.049.25

19,99 €

KÕIK OSAD JA HINNAD
LÕÕGASTUMISEKS
ÄPPLARÖ laua-/järimoodulile sobivad padjad

ÄPPLARÖ ühekohaline moodul. Iste: 63×63×28 cm.
Pruun peits

602.051.88

60 €
FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN sisupatjadest eraldi. Seega on patjade
välimust lihtne muuta ja padjakatteid lihtne pesta.

ÄPPLARÖ nurgamoodul. Iste: 63×63×28 cm.
Pruun peits

502.051.79

70 €
FRÖSÖN padjakate istmepadjale, 62×62 cm. Täienda
62×62 cm DUVHOLMEN sisupadjaga, mida müüakse eraldi.

ÄPPLARÖ ühekohalisele moodulile ja nurgamoodulile sobivad padjad

8,50 €

Tumehall

003.917.15

8,50 €

Tumebeež/roheline

004.793.22

8,50 €

14 €

403.917.18

14 €

Tumebeež/roheline

604.793.38

14 €

Hall

FRÖSÖN padjakate seljatoepadjale, 62×44 cm. Täienda
62×44 cm DUVHOLMEN sisupadjaga, mida müüakse eraldi.
703.917.12

903.917.11

Tumehall

DUVHOLMEN sisupadi, 62×62 cm. Paksus 12 cm. Täienda
62×62 cm FRÖSÖN padjakattega, mida müüakse eraldi.

FRÖSÖN padjakatteid müüakse DUVHOLMEN sisupatjadest
eraldi. Seega on toolipatjade välimust lihtne muuta ja
padjakatteid lihtne pesta.

Beež

Beež

503.918.50

20 €

ÄPPLARÖ päevitustool, 199×71 cm, 33 cm kõrge.
Pruun peits

902.085.43

99 €

DUVHOLMEN sisupadi seljatoepadjale, 62×44 cm. Paksus
14 cm. Täienda 62×44 cm FRÖSÖN seljatoepadjale mõeldud
padjakattega, mida müüakse eraldi.
Hall

103.918.33

ASJADE HOIUSTAMINE

12,50 €

FRÖSÖN padjakate istmepadjale, 62×62 cm. Täienda
62×62 cm DUVHOLMEN istmepadjale mõeldud sisupadjaga,
mida müüakse eraldi.
Beež

903.917.11

14 €

Tumehall

403.917.18

14 €

Tumebeež/roheline

604.793.38

14 €

ÄPPLARÖ panipaigaga pink, 128×57 cm, 55 cm kõrge. Võib
täiendada TOSTERÖ hoiukotiga, vt
järgmine lk.
Pruun peits

DUVHOLMEN sisupadi istmepadjale, 62×62 cm. Paksus
12 cm. Täienda 62×62 cm FRÖSÖN padjakattega, mida
müüakse eraldi.
Hall

503.918.50

902.342.07

129 €

ÄPPLARÖ panipaigaga pink, 80×41 cm, 44 cm kõrge.
Pruun peits

20 €

702.049.23

49,99 €

ÄPPLARÖ laua-/järimoodul, 63×63 cm, 28 cm kõrge.
Pruun peits

802.134.46

40 €
ÄPPLARÖ seinapaneel, 80×158 cm. Kaasas 6 konksu.
Pruun peits

802.049.27

30 €

ÄPPLARÖ riiul seinapaneelile, 68×27 cm.
Pruun peits
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802.086.85

10 €

ÄPPLARÖ HOOLDAMINE

Parim viis oma puidust õuemööbli eluiga pikendada on seda regulaarselt puhastada ja peitsida ning mitte jätta mööblit ilma katmata
pikaks ajaks õue.
Valgeks värvitud puit
Kuni värv püsib värske, on vaja mööblit regulaarselt
puhastada. Kui värv hakkab kooruma või näeb kulunud välja,
võib mööbli osaliselt või üleni üle värvida. Kasuta selleks
välistingimustesse mõeldud värvi.

Puhastamine
Puhasta vees ja õrnas seebilahuses niisutatud pehme
lapiga. Kuivata puhta kuiva lapiga.
Hooldus
Pruuni peitsiga kaetud puit
Selleks, et hoida ära pinna kuivamine ja lõhenemine ning niiskuse pääsemine puidu sisse, soovitame mööblit
regulaarselt peitsida, nt kord aastas. Peitsimise sagedus oleneb
sellest, kui palju puutub mööbel kokku erinevate ilmastikuoludega. Kui mööbel seisab värskes õhus, siis annab peitsimise
vajadusest märku see, kui vihmapiisad imenduvad puidu sisse
ega jää enam väikeste piiskadena pinnale püsima.

Hoiustamine
Võimalusel hoiusta õuemööblit hooajavälisel ajal jahedas ja
kuivas kohas siseruumides. Kui jätad mööbli õue, kata see
veekindla kattega ja võimalusel aseta kalde alla, et vesi saaks
mööblilt minema voolata. Pärast vihma- või lumesadu pühi vesi
või lumi tasastelt pindadelt maha. Kondensatsiooni vältimiseks
veendu, et õhk saab ringi käia.

VÅRDA puidupeits pruuniks peitsitud ÄPPLARÖ jaoks
Kui soovid mööblit kaitsta ja selle ilma värvita särama lüüa,
soovitame värvitut VÅRDA puidupeitsi. Kui soovid värskendada
ka värvi, soovitame VÅRDA pruuni poolläbipaistvat puidupeitsi.
Värvitud viimistlus loob iga lisakihi peitsiga järjest sügavama ja
läbipaistvama ilme.

TOSTERÖ veekindlad mööblikatted
TOSTERÖ kate mööblikomplektile, 100×70 cm, 90 cm
kõrge. Sobib lauast ja 2 toolist koosnevale õuemööblikomplektile.
Must

502.852.65

19,99 €

TOSTERÖ kate mööblikomplektile, 145×145 cm, 120 cm
kõrge. Sobib lauast ja kuni 4 toolist koosnevale õuemööblikomplektile.
Must

302.923.23

VÅRDA puidupeits, õue, 500 ml.

39,99 €

TOSTERÖ kate mööblikomplektile, 215×135 cm, 105 cm
kõrge. Sobib lauast ja kuni 6 toolist koosnevale õuemööblikomplektile.
Must

802.923.25

702.923.21

19,99 €

TOSTERÖ hoiukott patjadele, 116×49 cm, 35 cm kõrge.
Sobib ÄPPLARÖ panipaigaga pingi sisse 128×57 cm.
202.923.28

19,99 €

TOSTERÖ hoiukast, 129×44 cm, 79 cm kõrge.
Must

104.114.40

7,99 €

403.331.01

7,99 €

Must

49,99 €

TOSTERÖ hoiukotid ja -kastid

Must

203.331.02

Pruun, poolläbipaistev

FIXA pintslikomplekt, 3 tk kmpl

TOSTERÖ kate päevitustoolile, 200×60 cm, 40 cm kõrge.
Must

Värvitu

39,99 €
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702.900.82 2,49 €

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. 2011/2019

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 31. augustini 2022

