Ostujuhend

HEJNE

hoiumööbel kodustesse majapidamisruumidesse
HEA TEADA

Kandevõime ühe riiuli kohta:
77 × 47 cm: 50 kg
77 × 28 cm: 35 kg
Kui paigaldad ühte sektsiooni
rohkem kui kuus riiulit, tuleb
vähendada riiulite koormust.

OHUTUS

Ühe sektsiooni kandevõime
on 210 kg (28 cm sügavused
riiulid) ja 300 kg (47 cm
sügavused riiulid). Ohutusega
seotud põhjustel ei soovita
me seda kaalu ületada.
Tugevda igat teist sektsiooni
tugiristiga, et tagada stabiilsus.
Mööbel tuleb kinnitada seina
külge. Eri s einamaterjalide
puhul kasutatakse erinevaid
kinnitusvahendeid, seetõttu
kasuta kindlasti s obivaid
kinnitusi (pole tootega
kaasas).

Garaaž, sahver, kelder, hobiruum, pööning – HEJNE hoiumööbel
sobib igale poole. HEJNE süsteemi saab ehitada kahes erinevas sügavuses, 31 cm ja 50 cm, ja nii laiaks kui vaja, lisades osad, mis sobivad
olemasoleva vaba ruumiga. Kas sa soovid panna selle kombinatsiooni
garaaži või keldrisse niiske põranda peale? Siis on hea mõte lisada postide alumisse otsa kaitsmed, et puit põrandalt niiskust ei imaks.
Väiksemate asjade hoiustamiseks saad valida praktilise OBSERVATÖR
konksudega korvi, mille saab riputada otse HEJNE riiulile. Seda on lihtne
liigutada ja see sobib ideaalselt kõikide pisikeste asjade jaoks, mida
soovid kiiresti üles leida.
HEJNE on valmistatud vastupidavast täispuidust, seega see on juba
algusest peale piisavalt tugev, et oma tööga suurepäraselt hakkama
saada. Kui aga soovid töötlemata pinda veelgi vastupidavamaks muuta
ja seda natuke ka isikupärastada, võid selleks kasutada BEHANDLA mesilasvaha või oma lemmiktoonis glasuurvärvi.

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.

HOIUSÜSTEEMI EHITAMINE
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Kui soovid lisada täiendavaid sektsioone, vajad kombinatsiooni
stabiliseerimiseks sama sügavusega riiuleid, poste ja tugiriste.
Sõltuvalt sellest, kui palju sektsioone soovid kombinatsioonile
lisada, pead kinnitama tugiristi iga teise sektsiooni taha.

Lõpuks tuleb kogu kombinatsioon kinnitada seina külge. Selleks
kasuta kinnitusvahendeid, mis sobivad kindlasti sinu kodu seintega (ei kuulu komplekti).
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1. Kui paigaldada maksimaalselt kuus riiulit, saad igale 47 cm
sügavusega riiulile asetada kuni 50 kg koormuse ja igale 28 cm
sügavusega riiulile kuni 35 kg koormuse.

3. Kaitsed takistavad põrandal oleva niiskuse imbumist puidust
postidesse.
4. Konksudega korvid aitavad hoida kõiki pisikesi asju puhtana,
korras ja käeulatuses. Korvid saab ka omavahel ühendada.

2. Tugevda igat teist sektsiooni tugiristiga, et tagada
hoiusüsteemi stabiilsus.
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KOMBINATSIOONID

1 sektsioon – kõige väiksem kombinatsioon. Selle kombinatsiooni täielik kandevõime on 140 kg, 35 kg iga riiuli kohta.
Mõõdud: 78 × 171 cm, 31 cm sügav.
Kombinatsiooni hind: 21,98 € (390.314.11)

1 sektsioon sügavamate riiulitega. Selle kombinatsiooni täielik
kandevõime on 200 kg, 50 kg iga riiuli kohta.
Mõõdud: 78 × 171 cm, 50 cm sügav.
Kombinatsiooni hind: 26,98 € (790.314.14)

Tooted selles kombinatsioonis

Tooted selles kombinatsioonis

HEJNE post 171 cm, 2 tk pakis
HEJNE riiul 77 × 28 cm, 2 tk pakis
OBSERVATÖR tugirist 100 cm

002.866.77 2 tk
002.878.08 2 tk
877.496.00 1 tk

HEJNE post 171 cm, 2 tk pakis
HEJNE riiul 77 × 47 cm, 2 tk pakis
OBSERVATÖR tugirist 100 cm

Lisades veel ühe sektsiooni, saad endale laiema kombinatsiooni, kus on rohkem hoiuruumi. Selle kombinatsiooni täielik
kandevõime on 350 kg, 35 kg iga riiuli kohta.
Mõõdud: 154 × 172 cm, 31 cm sügav.
Kombinatsiooni hind: 48,47 € (090.314.17)

002.866.77 2 tk
802.878.09 2 tk
877.496.00 1 tk

Keldris, pööningul või garaažis – selle kombinatsiooniga on küllaldaselt ruumi asjade hoiustamiseks ja see on piisavalt tugev,
et pidada vastu suurtele raskustele. Kombinatsiooni täielik
kandevõime on 900 kg, 50 kg iga riiuli kohta.
Mõõdud: 230 × 171 cm, 50 cm sügav.
Kombinatsiooni hind: 96,46 € (990.314.08)

Tooted selles kombinatsioonis
HEJNE post 171 cm, 2 tk pakis
HEJNE riiul 77 × 28 cm, 2 tk pakis
OBSERVATÖR tugirist 100 cm
HEJNE kaitse, 2 tk pakis
OBSERVATÖR tugirist 100 cm

002.866.77
002.878.08
877.496.00
902.866.73
877.496.00

Tooted selles kombinatsioonis

3 tk
5 tk
1 tk
3 tk
1 tk

HEJNE post 171 cm, 2 tk pakis
HEJNE riiul 77 × 47 cm, 2 tk pakis
OBSERVATÖR tugirist 100 cm
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002.866.77 4 tk
802.878.09 9 tk
877.496.00 2 tk

KÕIK OSAD JA HINNAD
HEJNE post, töötlemata okaspuu, 2 tk pakis.
171 cm

OBSERVATÖR tugirist, tsingitud.

002.866.77 3,99 €

100 cm

877.496.00 2 €

HEJNE kaitse, hall, 2 tk pakis.
902.866.73 1,50 €

HEJNE riiul, töötlemata okaspuu, 2 tk pakis.
Max kandevõime 50 kg.
77 × 47 cm

OBSERVATÖR konksudega korv.
Hallikaspruun

802.878.09 8,50 €

HEJNE riiul, töötlemata okaspuu, 2 tk pakis.
Max kandevõime 35 kg.
77 × 28 cm

002.878.08 6 €
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203.124.92 2,99 €

TARVIKUD

VALGUSTAMINE

HOIUSTAMINE

RANARP klambriga kohtvalgusti seinale,
naturaalvalge.

SAMLA kast, läbipaistev.
28 × 19 × 14 cm/5 l

701.029.72 1,29 €

39 × 28 × 14 cm/11 l

401.029.78 1,99 €

39 × 28 × 28 cm/22 l

801.029.76 2,99 €

56 × 39 × 28 cm/45 l

301.029.74 4,99 €

HEKTAR klambriga kohtvalgusti seinale.

56 × 39 × 42 cm/65 l

001.029.75 7,99 €

Tumehall

102.313.21 19,99 €

802.153.08 14,99 €

ISIKUPÄRASTAMINE
FIXA värvipintsel, 3 tk kmpl.
Läbipaistev
SAMLA kastisisu. 11- ja 22-liitrisele kastile,
37 × 25 × 12 cm.
Läbipaistev

501.029.73 2,99 €

SAMLA kasti kaas, läbipaistev.
5-liitrisele kastile

504.550.88 0,80 €

11- ja 22-liitrisele kastile

904.550.86

45- ja 65-liitrisele kastile

704.550.87 2,50 €

1€

KLÄMTARE kaanega kast, tumehall.
58 × 45 × 30 cm

702.923.64 9,99 €

KNAGGLIG kast, mänd.
23 × 31 × 15 cm
46 × 31 × 25 cm

102.923.57 5,99 €
702.923.59 9,99 €

SORTERA kaanega prügikast, valge.
39 × 55 × 28 cm/37 l

102.558.97 6,99 €

39 × 55 × 45 cm/60 l

702.558.99 8,99 €
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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 €
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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
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