
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

Väljendusrikas hoiulahendus!
Pole vahet, kas sa eelistad rahulikku ja minimalistlikku või mängulist ja 
värvikat ilmet – LIXHULT kappide puhul on tegemist hoiu lahendusega, 
mis sobib kodus ükskõik kuhu. Selle sarja kappe on suurepärane 
kasutada just nendes alades, kuhu tavaliselt suured hoiumoodulid 
ei mahu: mööbliesemete või akende  vahel, nurkades ja treppide all. 
Põhimõtteliselt kõikjal, kus sa neid vajad või näha tahaksid!

Saad LIXHULT sarja kasutada kas väikse ja lõbusa lahendusena või 
suuremate ja isikupärastatud kombinatsioonidena. Loo omaenda 
LIXHULT lahendus,  kombineerides erinevaid suurusi ja värve – naudi 
seda loomingulist protsessi ja lase oma ainulaadsusel särada!

LIXHULT
kapid

Hooldamine
Puhasta lapiga, mida on niisutatud 
õrnatoimelise puhastusvahendiga. 
Kuivata puhta ja kuiva lapiga.

Ohutus ennekõike!
Selleks, et vältida  mööbliesemete 
 ümberkukkumist, tuleb need seina 
külge kinnitada. Kuna seinad on 
tehtud erinevatest materjalidest, 
ei ole  kinnitamiseks mõeldud 
kruvid  toodetega kaasas. Sinu 
seinale sobivate kinnitusvahen
dite kohta küsi nõu kohalikult 
edasimüüjalt. Seinale kinnitamist 
või riputamist peab teostama 
selleks  kvalifitseeritud isik, kuna 
ebakorrektne kinnitamine võib 
põhjustada vigastusi ja kahjustusi.
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Me kõik tahame, et meie kodud oleksid turvalised. Kuid 
kodudes võib siiski juhtuda õnnetusi, mis võivad lapsed ohtu 
seada. Üheskoos saame neid  õnnetusi ennetada ja muuta oma 
kodud  turvalisemaks.

• Kinnita mööbel seina külge! Kasuta õigeid tööriistu ja 
kinnitus vahendeid, mis sobivad sinu kodu seintega. 
Vajaminevate  tarvikute ja kinnitite kohta loe lähemalt 
 kaasasolevast juhendist.

• Ära kunagi aseta telerit või muid raskeid esemeid LIXHULT 
kapi peale, mis ei ole mõeldud teleriga kasutamiseks.

• Ära luba lastel ustel või riiulitel ronida või nende küljes 
r ippuda.

Kinnitusvahendite valimise juhend
Kui su seinamaterjali ei ole allolevas nimekirjas või sul tekib küsimusi, palun konsulteeri mõne kohaliku ehituskaupade  jaemüüjaga.

Seinamaterjal: kipsplaat või  krohviga 
 kaetud sein koos puidust tugiraamistikuga.

Kinnitusvahend: kruvi, mis on  kruvitud 
otse tugitalasse ehk püstlatti. Näiteks IKEA 
FIXA tüüblite ja kruvide  komplektis olev 5 
mm  puidukruvi.

Seinamaterjal: kipsplaat või  krohviga 
 kaetud sein, mis on puidust tugi
raamistikuta.

Kinnitusvahend: tüübliga kruvi. Näiteks 
IKEA FIXA tüüblite ja kruvide  komplektis olev 
8 mm tüübel.

Seinamaterjal: müüritis, müürikivi, tellis.

Kinnitusvahend paksule tugevale  seinale: 
 tüübliga kruvi. Näiteks IKEA FIXA tüüblite ja 
 kruvide  komplektis olev 8 mm tüübel.

Kinnitusvahend õhukesele kivist kerg
seinale või õõnesseinale: ankru tüüpi 
 kinnitusvahend.
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Kombinatsioonid

Sul on võimalik kombineerida erinevaid värve ja suurusi, muuta 
kappide asetust nii nagu heaks arvad ja luua täielik isikupärase 
ilmega lahendus. 
Siin on sulle mõned soovitused.

LIXHULT seinale paigaldatav hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 25×25×50 cm.
See kombinatsioon: 30 € 
Valge 891.615.08

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 25×25 cm Valge 2 tk

LIXHULT seinale paigaldatav hoiukombinatsioon. 
Mõõdud: 50×25×50 cm.
See kombinatsioon: 60 € 
Valge 892.791.74

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 25×25 cm Valge 4 tk

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 120×35×57 cm.
See kombinatsioon: 60 € 
Hall 192.791.77

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp,  60×35 cm Hall 2 tk

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 95×35×92 cm.
See kombinatsioon: 90 €
Hall/antratsiidi tooni 093.883.65

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 35×60 cm Antratsiidi tooni 1 tk
LIXHULT kapp, 60×35 cm Hall 2 tk

Mõõdud: laius × sügavus × kõrgus.
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Mõõdud: laius × sügavus × kõrgus.

Kombinatsioonid

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 140×35×82 cm.
See kombinatsioon: 120 €
Antratsiidi tooni   393.883.59

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 35×60 cm Antratsiidi tooni 4 tk

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 140×35×142 cm.
See kombinatsioon: 240 €
Antratsiidi tooni  793.883.62

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 35x60 cm Antratsiidi tooni 8 tk

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 105x35x117 cm.
See kombinatsioon: 150 €

Antratsiidi tooni/sinine 993.883.56

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 35x35 cm Sinine 3 tk
LIXHULT kapp, 35x60 cm Antratsiidi tooni 3 tk

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 95×35×92 cm.
See kombinatsioon: 120 €
Hall 292.791.86

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 60x35 cm Hall 4 tk
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Mõõdud: laius × sügavus × kõrgus.

Kombinatsioonid

LIXHULT jalgadega hoiukombinatsioon.
Mõõdud: 95x35x142 cm.
See kombinatsioon: 110 €

Hall/sinine/antratsiidi tooni 493.883.68

Selle kombinatsiooni tooted:
LIXHULT kapp, 60x35 cm Hall 1 tk
LIXHULT kapp, 35x35 cm Sinine 1 tk
LIXHULT kapp, 35x60 cm Antratsiidi tooni 2 tk
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KÕIK OSAD JA HINNAD

LIXHULT kapp, 25×25×25 cm. 
Sa saad paigaldada ukse paremale või vasakule, vastavalt 
sellele, kuidas sinu ruumi kõige paremini sobib. Selle kapiga 
on sul hea ülevaade väikestest asjadest, nagu akulaadijad, 
võtmed ja rahakotid. Samuti saad nutika disainiga kapiukses 
kõiki oma tähtsaid  dokumente, kirju ja ajalehti kerge 
 vaevaga korras hoida.

Teras/valge 503.286.65 15 €

LIXHULT kapp, 35×35×35 cm. 
Sa saad paigaldada ukse paremale või vasakule, vastavalt 
sellele,  kuidas sinu ruumi kõige paremini sobib. Samuti saad 
nutika disainiga kapiukses oma tähtsaid dokumente, kirju ja 
ajalehti kerge vaevaga korras hoida.

Teras/sinine 004.765.16 20 €

LIXHULT kapp, 35×60×35 cm.
Sa saad paigaldada ukse paremale või vasakule, vastavalt 
sellele, kuidas sinu ruumi kõige paremini sobib. Sa võid 
otsustada kapile kaasasolevad jalad alla panna või selle 
otse põrandale asetada. Suuremad moodulid tuleb asetada 
kas põrandale või kasutada selle all  toetuseks teist otse 
põrandale käivat moodulit. Ära riputa seda seinale. Ühe riiuli 
maksimaalne kandevõime on 12 kg.

Teras/antratsiidi tooni 204.765.20 30 €

LIXHULT kapp, 60×35×35 cm. 
Sa võid otsustada kapile kaasasolevad jalad alla panna või 
selle otse põrandale asetada. Suuremad moodulid tuleb 
asetada kas põrandale või kasutada selle all toetuseks teist 
otse põrandale käivat moodulit. Ära riputa seda seinale. 
Pealmise plaadi maksimaalne kandevõime on 5 kg.

Teras/hall 703.286.69 30 €
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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 1aastast 
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!

Teenused


