Ostujuhend

ELVARLI

Avatud hoiusüsteem
Disain
Ehlén Johansson

Ohutus
Reguleeritav post tuleb
kinnitada lakke.
Küljemoodul tuleb
kinnitada seina.
Erinevad lae- ja seinamaterjalid
nõuavad erinevat tüüpi
kinnitusvahendeid. Kasuta
kinnitusvahendeid (pole süsteemiga kaasas), mis sobivad sinu
kodu lae või seintega.

Hooldus ja puhastamine
Pühi puhtaks õrnatoimelise
pesuvahendiga niisutatud lapiga.
Kuivata puhta ja kuiva lapiga.

Hea teada
ELVARLI riiulite
maksimaalne kandevõime:
40 cm lai
36 cm sügav – 12 kg
51 cm sügav – 18 kg
80 cm lai
36 cm sügav – 25 kg
51 cm sügav – 36 kg
ELVARLI riidepuutorude
maksimaalne kandevõime:
40 cm – 15 kg
80 cm – 30 kg
Konksu maksimaalne kandevõime:
4 kg

KOKKUPANEK
Oluline: selle mööbli turvaliseks
kokkupanekuks on vaja kahte
inimest.

ELVARLI on paindlik ja kaunis avatud hoiusüsteem. Sel on modernsed
valged jooned ja vastupidavad bambusest riiulid ning see sobib
täiuslikult riiete ja jalanõude hoiustamiseks. Olenemata sellest, kas
viid koju v
 almiskombinatsiooni või lood omaenda lahenduse, saad
täpselt õige süsteemi oma magamistoa, koridori, elutoa või kodukontori korrastamiseks. Selle klõpsufunktsioon muudab kokkupaneku,
lahtivõtmise ja ümberpaigutamise lihtsaks.
ELVARLI puhul valid esmalt põhja: lae külge kinnitatud posti või seina
külge k
 innitatud küljemooduli. Seejärel lisad sisu – riidepuutorud,
sahtlid, riiulid, jalatsiriiulid – vastavalt oma hoiuruumi vajadustele.
Saadaval on ka käepärased konksud.
ELVARLI hoiusüsteemiga on valik sinu teha. Hoia avatud riiulitega
kõigel silma peal või loo riiulite ja vaikselt sulguvate sahtlitega nii
avatud kui ka varjatud hoiuruum. Riputa üles palju riideid või mitte
üldse. Mida iganes sa ka teha ei otsustaks, saad alati ELVARLI hoiusüsteemi kohandada või laiendada, kui sinu meel, vajadused või aadress
muutuvad!

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.

Kuidas planeerida
Milleks sul hoiuruumi vaja on?
Sordi kõik oma riided ära. Loe üle, kui paljusid esemeid sa
igas kategoorias, nagu kingad, kleidid, kampsunid, püksid jne,
hoiustada tahad.

Tahad luua omaenda lahenduse? Kasuta selles ostujuhendis
olevat lisateavet, et järgida neid lihtsaid samme:
1. Vali põhi
ELVARLI süsteemi loomiseks saab põhjana kasutada seina külge
kinnitatud küljemoodulit (1) või lae külge kinnitatud posti (2).
Posti kõrgust saab reguleerida vahemikus 222–350 cm. Igal
postil on kaks kinnitust, mis võimaldavad k
 innitada sisusid ka
pikendatud osale. Küljemooduleid on kahes erinevas kõrguses,
126 cm ja 216 cm. Pea meeles, et igal postil peavad olema kandurid iga sisu jaoks, mis sa lisad (välja arvatud riidepuutoru). Iga
küljemoodul vajab tugiristi.

Kui palju ruumi sul on?
Tee kindlaks, kuhu sa oma avatud hoiuruumi tahad. Tee sellest
ruumist
joonis, mõõtes ära põranda ja lae ning seinte vahelise kauguse.
Võta täpsed mõõdud, märgi ära kõik aknad või uksed ning
jäta ruumi ustel kinni-lahti käia. Arvesta radiaatorite, torude,
ventilatsiooni ja teiste asjaoludega, mis võivad sinu hoiuruumi
lahendust mõjutada.

2. Vali sisu
Riidepuutorud, riiulid, sahtlid ja jalatsiriiulid on ELVARLI sisud.
Vali sisude kombinatsioon, mis vastab sinu hoiuruumi vajadustele. Kõik sisud on saadaval kahes laiuses (40 ja 80 cm) ja
kahes sügavuses (36 ja 51 cm). Pea meeles, et kuigi riiuleid saab
kasutada kastide või kokkupandud riiete sektsioonina, vajab iga
sahtel omaette sahtlisisu.

Tahad valmiskombinatsiooni?
Sirvi selles ostujuhendis olevaid valmiskombinatsioone
ja muid lahendusi aadressil www.IKEA.ee. Lisaks võime sind
aidata ka kojuveo ja kokkupanekuga.

3. Arvuta välja laius
Veendu, et sinu lahendus mahub valitud asukohta. Pole vahet,
kas kasutad poste või küljemooduleid, sul peab laiuti natuke
lisaruumi jääma. Arvuta välja oma hoiuruumi lahenduse laius
leheküljel 3 oleva teabe põhjal.
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NIPP! Korrasta ja kasuta ruumi maksimaalselt ära
Täiusta oma uut hoiulahendust kastide ja sahtlisisudega meie laiast sisutarvikute
tootevalikust.
Need aitavad sul asju veelgi paremini korrastada, et kõike oleks lihtne üles leida.
Vaata meie lemmikuid leheküljel 9.
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Kuidas ehitada
Kuidas arvutada avatud hoiulahenduse laiust
Sisude laiused (riidepuutorud, sahtlid, riiulid, jalatsiriiulid):
40 cm ja 80 cm.

ELVARLI kombinatsioon postidega:
Kui sa planeerid oma ELVARLI hoiulahendust postidega, jäta välimistele postidele
5,8 cm
ja keskmistele postidele 3,4 cm laiune ruum.
40 cm
80 cm
40 cm

5,8 cm

3,4 cm

3,4 cm

5,8 cm

ELVARLI kombinatsioon küljemoodulitega:
Kui sa planeerid oma ELVARLI hoiulahendust
küljemoodulitega, jäta välimistele küljemoodulitele 2,2 cm ja keskmistele küljemoodulitele 0,4 cm laiune ruum.

40 cm
80 cm
40 cm

2.2 cm

0.4 cm

0.4 cm
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2.2 cm

Kombinatsioonid
Valmiskombinatsioonid küljemoodulitega.

Kombinatsiooni kuulub:
Küljemoodul 51×216 cm, valge

802.961.68

45 €/tk

2 tk

Sahtel 80×51 cm, valge

504.339.68

45 €/tk

1 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

3 tk

Tugirist 80 cm, valge

003.095.94

3 €/tk

1 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Küljemoodul 36×216 cm, valge

003.175.32

40 €/tk

2 tk

Riiul 80×36 cm, valge

203.132.84

12 €/tk

5 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Tugirist 80 cm, valge

003.095.94

3 €/tk

1 tk

Küljemoodul 51×216 cm, valge

802.961.68

45 €tk

4 tk

Riidepuutoru 40 cm, valge

402.962.12

4 €/tk

1 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

3 tk

Riiul 40×51 cm, valge

602.961.74

10 €/tk

5 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

6 tk

Sahtel 80×51 cm, valge

504.339.68

45 €/tk

2 tk

Tugirist 40 cm, valge

603.095.72

2 €/tk

1 tk

Tugirist 80 cm, valge

003.095.94

3 €/tk

2 tk

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 84×55×216 cm.
See kombinatsioon 189 € (591.573.53)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 84×40×216 cm.
See kombinatsioon 149 € (691.574.75)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 205×55×216 cm.
See kombinatsioon 440 € (491.880.05)
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Kombinatsioonid
Valmiskombinatsioonid küljemoodulitega.

Kombinatsiooni kuulub:
Küljemoodul 51×216 cm, valge

802.961.68

45 €/tk

3 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

3 tk

Riiul 40×51 cm, valge

602.961.74

10 €/tk

2 tk

Riidepuutoru 40 cm, valge

402.962.12

4 €/tk

1 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

2 tk

Tugirist 40 cm, valge

603.095.72

2 €/tk

1 tk

Tugirist 80 cm, valge

003.095.94

3 €/tk

1 tk

Küljemoodul 51×216 cm, valge

802.961.68

45 €/tk

4 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

2 tk

Riiul 40×51 cm, valge

602.961.74

10 €/tk

8 tk

Sahtel 40×51 cm, valge

604.339.63

30 €/tk

3 tk

Sahtel 80×51 cm, valge

504.339.68

45 €/tk

3 tk

Riidepuutoru 40 cm, valge

402.962.12

4 €/tk

2 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Tugirist 40 cm, valge

603.095.72

2 €/tk

2 tk

Tugirist 80 cm, valge

003.095.94

3 €/tk

1 tk

Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

2 tk

Riiul 40×36 cm, valge

603.132.82

7 €/tk

1 tk

Kandur postile 36 cm, valge, 2 tk pakis

003.175.27

4 €/tk

1 tk

Riidepuutoru 40 cm, valge

402.962.12

4 €/tk

1 tk

Jalatsiriiul 40×36 cm, valge

103.172.92

10 €/tk

2 tk

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 125×55×216 cm.
See kombinatsioon 221 € (791.581.44)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 165×55×216 cm.
See kombinatsioon 536 € (991.575.77)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 52×36×222–350 cm.
See kombinatsioon 95 € (291.576.08)

5

Kombinatsioonid
Valmiskombinatsioonid postidega.

Kombinatsiooni kuulub:
Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

2 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

4 tk

Kandur postile 51 cm, valge, 2 tk pakis

002.961.72

5 €/tk

4 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

3 tk

Riiul 40×51 cm, valge

602.961.74

10 €/tk

5 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

2 tk

Sahtel 80×51 cm, valge

504.339.68

45 €/tk

2 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Kandur postile 51 cm, valge, 2 tk pakis

002.961.72

5 €/tk

9 tk

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 92×51×222–350 cm.
See kombinatsioon 146 € (991.579.02)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 135×51×222–350 cm.
See kombinatsioon 311 € (091.581.52)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 175×51×222–350 cm.
See kombinatsioon 198 € (591.575.41)
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Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

3 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

3 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

3 tk

Kandur postile 51 cm, valge, 2 tk pakis

002.961.72

5 €/tk

3 tk

Jalatsiriiul 80×36 cm, valge

503.172.90

15 €/tk

2 tk

Kombinatsioonid
Valmiskombinatsioonid postidega.

Kombinatsiooni kuulub:
Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

4 tk

Riiul 40×51 cm, valge

602.961.74

10 €/tk

5 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

3 tk

Sahtel 80×51 cm, valge

504.339.68

45 €/tk

2 tk

Riidepuutoru 40 cm, valge

402.962.12

4 €/tk

2 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

1 tk

Jalatsiriiul 40×36 cm, valge

103.172.92

10 €/tk

2 tk

Kandur postile 51 cm, valge, 2 tk pakis

002.961.72

5 €/tk

10 tk

Post 222–350 cm, valge

402.961.70

30 €/tk

4 tk

Riidepuutoru 80 cm, valge

002.962.14

6 €/tk

5 tk

Riiul 80×51 cm, valge

102.961.76

15 €/tk

5 tk

Kandur postile 51 cm, valge, 2 tk pakis

002.961.72

5 €/tk

5 tk

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 178×51×222–350 cm.
See kombinatsioon 389 € (491.575.46)

Kombinatsiooni kuulub:

ELVARLI kombinatsioon, valge.
Mõõtmed: 259×51×222–350 cm.
See kombinatsioon 250 € (991.573.70)
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Kõik osad ja hinnad
ELVARLI küljemoodul, valge.

ELVARLI riiul, valge.

36×216 cm

003.175.32

40 €

40×36 cm

603.132.82

7€

51×216 cm

802.961.68

45 €

40×51 cm

602.961.74

10 €

80×36 cm

203.132.84

12 €

80×51 cm

102.961.76

15 €

40×36 cm

903.192.68

15 €

40×51 cm

202.962.89

20 €

80×36 cm

703.192.69

25 €

80×51 cm

802.962.91

30 €

40×36 cm

103.172.92

10 €

80×36 cm

503.172.90

15 €

ELVARLI riiul, bambus.
ELVARLI post, valge.
222–350 cm

402.961.70

30 €

ELVARLI jalatsiriiul, valge.
ELVARLI tugirist, valge.
40 cm

603.095.72

2€

80 cm

003.095.94

3€

36 cm

003.175.27

4€

51 cm

002.961.72

5€

40 cm

402.962.12

4€

80 cm

002.962.14

6€

40×51×25 cm

604.339.63

30 €

80×51×25 cm

504.339.68

45 €

ELVARLI kandur postile, valge.

ELVARLI riidepuutoru, valge.

ELVARLI sahtel, valge.
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Sisutarvikud
Täienda oma uut hoiulahendust kastide ja sahtlisisudega meie
laiast sisutarvikute tootevalikust. Need pakuvad riiete hoiustamiseks veelgi rohkem nutikaid viise.

KUGGIS kaanega kast, valge.

BULLIG kast, bambus/pruun

13x18x8 cm

404.858.54

1,99 €

25×32×25 cm

404.745.96

9,99 €

18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

32×35×33 cm

304.745.92

14,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

14,99 €

603.221.73

9,99 €

KUGGIS kaanega kast, türkiissinine.
18×26×8 cm

004.895.14

3,49 €

26×35×15 cm

404.768.21

7,99 €

37×54×21 cm

104.768.27

14,99 €

FLÅDIS korv.
25 cm

KOMPLEMENT sahtlipõhja matt, 90×53 cm.
KUGGIS 8 lahtriga sahtlisisu, valge.
53×36×6 cm

002.802.08

7,99 €

Hall

304.055.65

6€

Halli mustriga

504.653.89

7€

15x27x12 cm

104.040.53

7,99 €

25x27x12 cm

404.057.77

9,99 €

002.263.15

0,79 €

KOMPLEMENT kast, 2 tk, helehall.
TJENA kaanega kast, 18×25×15 cm.
Valge

103.954.21

2,49 €

TJENA kaanega kast, 25×35×20 cm.

VARIERA kattekork.

Must

303.954.77

3,99 €

Valge

603.954.28

3,99 €

Mitmevärviline

904.673.29

3,99 €

Valge, 100 tk

TJENA kaanega kast, 32×35×32 cm.
Must

204.692.99

4,99 €

Valge

404.693.02

4,99 €

RAGGISAR korv, 3 tk komplektis,
2 korvi 19x13x18 cm ja 1 korv 25x25x28 cm.
Hall

903.480.15

3,99 €
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Teenused
Me pakume erinevaid teenuseid, et aidata sind kõigega, alates
kokkupanekust kuni kojuveoni. Mõistagi, mida rohkem sa ise
teed, seda soodsam on ka hind, ja mida rohkem me sinu eest
ära teeme, seda rohkem saad sa puhata. Tore, eks?
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 u
 ksepaku juures
seisma, vaid toome su tooted sulle
meelepärasesse ruumi.

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

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2013-2018

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

