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Traditsioon kohtub tehnoloogiaga
Ära lase end petta kaardus jalgadest, ehisliistudest ega klassikalistest 
detailidest. LIATORP võib küll traditsiooniline välja näha, kuid mahutab 
sellegipoolest endasse kõik viimased tehnikaimed. Sarja kuuluvad 
lauad, kapid ja raamatu riiulid. Need sobivad ideaalselt kõigele, alates 
su DVD-mängijast ja CD-dest kuni vana ema serviisi ja lapse joonis-
tusteni välja. LIATORP võimaldab sul kauni maalähedase stiili luua nii 
köögis, elutoas kui ka kodu kontoris.

Viimane lihv
Raamaturiiuli ehisliist on üks neist detailidest, mis annab LIATORP 
mööblile eripärase maalähedase stiili. Kuid ehisliistul on ka praktiline 
funktsioon. Nende abil saad omavahel ühendada kaks või rohkem 
riiulit. Tänu pikale ehisliistule näevad need välja nagu üks terviklik 
raamaturiiul.

OSTUJUHEND

DISAIN
Carina Bengs

HOOLDUS
Puhasta õrnatoimelises
puhastusvahendis niisutatud
lapiga. Kuivata puhta ja kuiva
lapiga. 

KASULIK TEAVE
Karastatud klaasi käsitsemisel 
tuleb olla ettevaatlik. Klaas võib 
kahjustunud serva või kriimus-
tunud pinna tõttu puruneda. 
Kuid sel juhul puruneb see 
väikesteks tükkideks, mitte kunagi 
teravateks kildudeks. Selle möö-
bli kokku panemiseks läheb vaja 
kahte inimest.

OHUTUS
Mööbel tuleb kaasasoleva 
seinakinnitusega seina külge 
kinnitada. Erinevad seinamater-
jalid vajavad eri tüüpi kinnitusva-
hendeid. Kasuta oma kodu sein-
tele sobivaid kinnitus vahendeid 
(ei kuulu komplekti).

LIATORP
Riiuli- ja kapisüsteem
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nii magamistuppa kui ka kodukontorisse. Lõpuks kombineeri 
riiul oma vajadustele ja eelistustele vastavate ustega.

Esmalt mõtle, kui palju sul asju on ja mis täpselt hoiustamist 
vajab– raamatud, CD-d, fotoalbumid jne. Selle alusel vali välja 
raamaturiiul – või kaks või veel rohkem. Riiulid sobivad kenasti 

KUIDAS EHITADA

KASULIK TEAVE

1. Karniis ja soklisiin, mis aitavad mitme mooduli ühendamisel 
anda riiulile/kapile ühtse välisilme.

2. Reguleeritavad riiulid, mis võimaldavad ruumi vastavalt 
vajadusele kohandada.

3. Reguleeritavad jalad, tänu millele seisab kindlalt ka ebatasa-
sel põrandal.

4. Tagumisel küljel paiknev juhtmeava aitab juhtmed  korras 
hoida.

5. Paneeluksed kaitsevad raamatuid tolmu ja valguse eest ning 
aitavad panna silme alt ära asjad, mida sa ei soovi kõigile 
näidata.
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KOMBINATSIOONID

Lihtne moodul sobib asjade hoiustamiseks seal, kus ruumi 
napib, aga võib olla aluseks ka suuremale riiuli-/kapi süsteemile 
siis, kui hoiustamisvajadused muutuvad. Uksed tagavad asjade 
tolmuvaba hoiustamise, võimaldades hoida asju klaasuste taga 
nähtaval kohal või paneeluste taga peidus. 
Kogumõõtmed: 96×214 cm  
See kombinatsioon: 279 € (190.287.54)

Seinariiul ühendab sillana kaks sektsioonriiulit/-kappi ja ma-
hutab enda vahele suure teleriekraani; riiulit võib kasu tada ka 
eraldiseisvana. Mahukad sahtlid videomängudele ja muudele 
tarvikutele. 
Kogumõõtmed: 337×214 cm.
See kombinatsioon: 856 € (390.460.64)

Karniis ja soklisiin aitavad luua tervikliku välimuse juhul, kui üh-
endada omavahel kaks või enam moodulit. Kombineeri avatud 
ja suletud lahendusi; tõsta esile need asjad, mida soovid esile 
tõsta, ja peida teised suletud uste taha.  
Kogumõõtmed: 288×214 cm  
See kombinatsioon: 637 € (990.464.43)

 

Mahukas riiuli-/kapisüsteem, kus kõigel on omal koht ja asju on 
lihtne üles leida.  
Kogumõõtmed: 288×214 cm  
See kombinatsioon: 837 € (190.464.42)
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KÕIK OSAD JA HINNAD

LIATORP telerialus 145×49×45 cm. 
Max kandevõime 100 kg. Tagaküljel paiknev juhtmeava 
aitab juhtmed korras hoida. Sujuvalt avanevad/sulguvad 
sahtlid ja sahtlistopper.

Valge 801.166.00 199 €

LIATORP puhvetkapp 145×48×87 cm.  
Max kandevõime 100 kg. Pult töötab ka läbi klaasi, nii 
et saad heli reguleerida ka läbi suletud ukse. Tagaküljel 
paiknev juhtmeava võimaldab juhtmed korras hoida. 
Eraldiseisev oodul; ei saa ühendada teiste selle sarja 
moodulitega. 

Valge 704.397.28 249 €

LIATORP konsoollaud 133×37×75 cm.  
Võib paigutada diivani taha või seina äärde.

Valge/klaas 001.050.64 149 €

LIATORP diivanilaud 93×93×51 cm. 
Lauaplaadi all on praktiline hoiuruum.

Valge/klaas 500.870.72 149 €

LIATORP abilaud 57×40×60 cm.  
Eraldi riiul ajakirjadele jne; aitab hoida asjad korras ja 
lauapinna puhtana.

Valge/klaas 401.730.65 129 €

LIATORP raamaturiiul 96×37×214 cm.  
Max kandevõime 40 kg/riiul. 4 reguleeritavat ja 
2 fikseeritud riiulit paremaks stabiilsuseks. Võib 
täiendada LIATORP ustega; 44×198 cm.  

Valge 001.165.95 179 €

LIATORP klaasustega kapp 96×42×215 cm. Karastatud 
klaasist uksed kaitsevad su lemmikuid tolmu eest, hoides 
neid samas nähtaval. 3 reguleeri tavat ja 2 fikseeritud riiulit 
paremaks stabiilsuseks. Üksikmoodul; ei saa ühendada 
teiste selle sarja moodulitega. 

Valge 304.397.25 329 €

LIATORP paneel-/klaasuks 44×198 cm. 2 tk kmpl. Tänu 
paneel-/klaasustele on asjad tolmu eest kaitstud ja saad 
ise valida, millel soovid lasta välja paista ja mille silme alt 
ära peita. Sobib 96×214 cm LIATORP raamaturiiulile.

Valge 502.790.66 100 €

LIATORP seinariiul 145×23×47 cm. Max kandevõime 15 kg/
riiul. Ühendab omavahel kaks sektsiooni ja jätab ruumi nt 
suurele telerile. Võib ka eraldi seinale kinnitada.

Valge 601.165.97 99 €

KASTID

KVARNVIK hoiukarp, 3 eri suurust. 
1 tk – Ø 15 cm, 9 cm kõrge; 1 tk – Ø 22 cm, 12 cm kõrge; 1 tk 
– Ø 29 cm, 15 cm kõrge.

Beež 604.594.77 14,99 €

KVARNVIK kaanega kast, 18×25×15 cm. 

Beež 504.668.69 6,99 €

KVARNVIK kaanega kast, 25×35×20 cm. 

Beež 204.594.79 7,99 €

Laius × sügavus × kõrgus 
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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 sinu 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 koju-
veoga.

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!


