Ostujuhend

HAVSTA

Hoiumööbli sari
Hooldus
Puit: Puhasta lapiga, mida
on niisutatud õrnatoimelise
pesuvahendiga.
Kuivata puhta lapiga.
Klaas: Puhasta lapiga,
mida on niisutatud veega
või aknapesuvahendiga.
Kuivata puhta lapiga.

Hea teada
Karastatud klaasiga tuleb ettevaatlikult ümber käia. Kõik klaasid
on õrnad ja kahjustatud äär või
kriimustatud pind võib erandjuhtudel põhjustada klaasi järsku
mõranemist ja/või purunemist.
Võid muuta mis tahes mooduli,
mis kapi peale käib, eraldiseisvaks
mööbliesemeks, lisades sobivas
suuruses sokli (müüakse eraldi) või
paigaldada selle mooduli 47 cm sügavusele kapile, et luua vertikaalne
kombinatsioon.
Kokkupanekuks on vaja kahte
inimest.

Ohutus
Selleks, et vältida mööbli
ümberkukkumist, tuleb see pakendis olevate kinnitusvahenditega
seina külge kinnitada. Kuna seinad
on tehtud erinevatest materjalidest, ei ole kruvid toodetega kaasas.
Oma s einale sobivate kruvide
leidmiseks võta ühendust kohaliku
müügiesindusega. Mööbli peab
seina külge kinnitama selleks kvalifitseerunud isik, kuna ebakorrektne kinnitamine võib põhjustada
vigastusi või kahjustusi.
Vältimaks vertikaalse kombinatsiooni ümberkukkumist tuleb
kapipealsed moodulid, mis on 35
cm sügavused, kinnitada alati 47
cm sügavustele kappidele.
Ohutuse tagamiseks ei tohi
HAVSTA mooduleid ilma alumise
kapita seina külge kinnitada.

Palju võimalusi ja kombinatsioone
Tõeliselt mitmekülgne täispuidust HAVSTA sari pakub sulle mitmeid
võimalusi ja kombinatsioone, millel on erinevad suurused, omadused
ja välimused. Vali see, mis vastab sinu kodule, vajadustele ja maitsele.
Kõik vajalikud funktsioonid
Näita klaasuste taga või riiulitel neid esemeid, mille üle sa uhkust
tunned, ning peida kõik muu suletud kappidesse. Kombineeri TV
alusega, millel on oma koht kõikidele juhtmetele, ja miks mitte täiustada seda välimust ühe või mitme k
 okkusobiva diivanilauaga?
Paindlikkus
Vali üksikud mööbliesemed või otsusta kombinatsiooni kasuks. Lisa
aja jooksul mooduleid või paiguta terve kombinatsioon ümber, et see
sobiks sinu m
 uutuvate vajadustega – pole vahet, kas kasvab sinu pere
või hoopis suveniirikollektsioon.

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.

Eraldiseisvad moodulid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.

47 cm sügavad moodulid
HAVSTA sokliga kapp, 81×89×47 cm. Ühe riiuli maksimaalne
kandevõime on 31 kg. Täispuit. 1 reguleeritav riiul, vaikselt
sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate
kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.

HAVSTA sokliga kapp, 121×89×47 cm, liuguksed. Ühe riiuli
maksimaalne kandevõime on 45 kg. Täispuit. 1 reguleeritav
riiul, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate k
 innitusvahenditega seina külge kinnitada.

Hall

504.151.96

145 €

Hall

304.151.97

205 €

Valge

103.886.23

145 €

Valge

703.886.20

205 €

37 cm sügavad moodulid
HAVSTA sokliga kapp, 81×134×37 cm. Ühe riiuli
maksimaalne kandevõime on 23 kg. Täispuit. 3 reguleeritavat riiulit, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb
kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.

HAVSTA sokliga klaasustega kapp, 81×134×37 cm. Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 23 kg. Täispuit/karastatud
klaas. 3 kinnitatud riiulit, vaikselt sulguvad uksed. See
mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina
külge kinnitada.
Hall

292.751.07

185 €

Valge

692.751.10

185 €

392.751.16

275 €

Valge

792.751.19

275 €

HAVSTA sokliga TV alus, 160×62×47 cm. Pealmise plaadi
maksimaalne kandevõime: 50 kg. Täispuit. Klaasist liuguksed. Sisseehitatud juhtmete korrastamissüsteem. See
mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina
külge kinnitada.
004.803.68

219 €

Valge

404.803.71

219 €

Diivanilauad
HAVSTA laud, 2 tk komplektis, 50×50 cm, 48 cm kõrge;
42×42 cm, 41 cm kõrge. Alumine riiul.
Tumepruun

604.041.97

99 €

Hall

504.142.10

99 €

Valge

604.042.01

99 €

HAVSTA diivanilaud, 75×60 cm, 48 cm kõrge. Täispuit.
Alumine riiul.
Tumepruun

204.042.03

99 €

Hall

304.142.06

99 €

Valge

704.042.05

99 €

165 €

592.751.01

165 €

Hall

492.750.88

135 €

Valge

892.750.91

135 €

HAVSTA sokliga riiul, 61×212×37 cm. Ühe riiuli maksimaalne
kandevõime on 20 kg. Täispuit. 4 reguleeritavat riiulit,
1kinnitatud riiul väga hea stabiilsuse tagamiseks. See
mööbliese tuleb k
 aasasolevate kinnitusvahenditega seina
külge kinnitada.

TV alused

Hall

592.750.97

Valge

HAVSTA sokliga riiul, 81×134×37 cm. Ühe riiuli maksimaalne
kandevõime on 26 kg. Täispuit. 2 reguleeritavat riiulit, 1 kinnitatud riiul. See mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.

HAVSTA sokliga klaasustega kapp, 120×134×37 cm,
liuguksed. Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 32 kg.
Täispuit/karastatud klaas. 3 reguleeritavat riiulit, vaikselt
sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.
Hall

Hall
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Hall

404.151.92

155 €

Valge

003.886.33

155 €

Kombinatsioonid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

HAVSTA hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõtmed: 162×134×37 cm
See kombinatsioon 300 €

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõtmed: 162×134×37 cm
See kombinatsioon 350 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:

Hall

592.659.08

300 €

Hall

292.660.56

350 €

Valge

892.658.36

300 €

Valge

692.660.59

350 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA riiulimoodul 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokkel 81×12×37 cm

2 tk

HAVSTA sokkel 81×12×37 cm

2 tk

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 243×134×37 cm
See kombinatsioon 485 €

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 162×134×37 cm
See kombinatsioon 370 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:
Hall

292.659.62

370 €

Hall

792.660.30

485 €

Valge

792.659.45

370 €

Valge

792.659.74

485 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

2 tk

HAVSTA riiulimoodul 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokkel 81×12×37 cm

2 tk

HAVSTA kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokkel 81×12×37 cm

3 tk
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Kombinatsioonid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

HAVSTA klaasist liugustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 283×134×37 cm
See kombinatsioon 545 €

HAVSTA hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 81×212×47 cm
See kombinatsioon 265 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:

Hall

192.660.66

545 €

Hall

092.659.96

265 €

Valge

192.660.33

545 €

Valge

492.659.99

265 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA riiulimoodul 81×123×35 cm

2 tk

HAVSTA riiulimoodul 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega kapp 121×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk

HAVSTA sokkel 81×12×37 cm

2 tk

HAVSTA sokkel 121×12×37 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 81×212×47 cm
See kombinatsioon 315 €

HAVSTA hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 81×212×47 cm
See kombinatsioon 295 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:
Hall

992.659.87

295 €

Hall

892.659.78

315 €

Valge

392.659.90

295 €

Valge

292.659.81

315 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:
HAVSTA kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk
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Kombinatsioonid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

HAVSTA hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 142×212×47 cm
See kombinatsioon 450 €

HAVSTA klaasist liugustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 121×212×47 cm
See kombinatsioon 460 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:

Hall

992.751.37

450 €

Hall

392.659.14

460 €

Valge

792.751.38

450 €

Valge

692.659.17

460 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega kapp 121×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 121×89×47 cm

1 tk

HAVSTA sokliga riiulimoodul 61×212×37 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 203×212×47 cm
See kombinatsioon 625 €
Värvivalikud:
Hall

492.659.23

625 €

Valge

792.659.26

625 €

Tooted selles kombinatsioonis:
HAVSTA sokliga riiulimoodul 61×212×37 cm

2 tk

HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk
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Kombinatsioonid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

HAVSTA klaasist liugustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 243×212×47 cm
See kombinatsioon 770 €

HAVSTA klaasustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 243×212×47 cm
See kombinatsioon 945 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:

Hall

892.752.32

770 €

Hall

992.659.68

945 €

Valge

192.752.35

770 €

Valge

392.659.71

945 €

Tooted selles kombinatsioonis:
HAVSTA sokliga riiulimoodul 61×212×37 cm

2 tk

HAVSTA klaasustega kapp 121×123×35 cm

1 tk

HAVSTA sokliga kapp 121×89×47 cm

1 tk

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA klaasist liugustega hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 242×212×47 cm
See kombinatsioon 920 €
Värvivalikud:
Hall

192.659.05

920 €

Valge

492.658.95

920 €

Tooted selles kombinatsioonis:
HAVSTA klaasustega kapp 121×123×35 cm

2 tk

HAVSTA sokliga kapp 121×89×47 cm

2 tk
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HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

3 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

3 tk

Kombinatsioonid

Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

HAVSTA TV hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 242×89×47 cm
See kombinatsioon 364 €

HAVSTA TV hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 282×212×47 cm
See kombinatsioon 529 €

Värvivalikud:

Värvivalikud:

Hall

993.861.78

364 €

Hall

093.861.87

529 €

Valge

393.861.81

364 €

Valge

493.861.90

529 €

Tooted selles kombinatsioonis:

Tooted selles kombinatsioonis:

HAVSTA sokliga TV alus 160×62×47 cm

1 tk

HAVSTA sokliga riiulimoodul 61×212×37 cm

2 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

1 tk

HAVSTA sokliga TV alus 160×62×47 cm

1 tk

HAVSTA klaasustega TV hoiumööbli kombinatsioon.
Mõõdud: 322×212×47 cm
See kombinatsioon 849 €
Värvivalikud:
Hall

193.861.96

849 €

Valge

593.861.99

849 €

Tooted selles kombinatsioonis:
HAVSTA klaasustega kapp 81×123×35 cm

2 tk

HAVSTA sokliga kapp 81×89×47 cm

2 tk

HAVSTA sokliga TV alus 160×62×47 cm

1 tk
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Kuidas ehitada vertikaalset kombinatsiooni
Pole veel leidnud seda, mida otsid?
Sel juhul võid disainida omaenda HAVSTA kombinatsiooni või teha
ümber juba olemasolev – lihtsalt lisa või eemalda mooduleid. Omaenda
vertikaalse kombinatsiooni loomiseks vaata palun käesolevat juhist.

81 cm lai kombinatsioon
1. Vali 47 cm sügavune kapp.
2. Kombineeri see ühega kolmest erinevast moodulist, mis on 35 cm sügavune ja mille saab kapi peale panna.

+

=

81×89×47 cm

81×123×35 cm

121 cm lai kombinatsioon
1. Vali 47 cm sügavune liugustega kapp.
2. Kombineeri see liugustega mooduliga, mis on 35 cm sügavune ja mille saab kapi peale panna.

=

+
121×89×47 cm

121×123×35 cm

Soovid nüüd kapipealse mooduli eraldiseisvaks mööbliesemeks
muuta?
Saad seda teha, lisades õiges suuruses sokli (müüakse eraldi).

+

=

81×123×35 cm

81×12×37 cm

+
121×123×35 cm

=
121×12×37 cm
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Vertikaalne kombinatsioon – kõik osad ja hinnad
Mõõdud: Laius × Kõrgus × Sügavus. HAVSTA mööbel tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada. Nupud ja hinged on pakendis.
Kaasas on kinnitused moodulite vertikaalseks ü
 hendamiseks. Moodulite kõrvuti paigutamisel pole vaja neid kinnitustega ühendada.

47 cm sügavad moodulida
HAVSTA sokliga kapp, 81×89×47 cm.
Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 31 kg. Täispuit. 1 reguleeritav riiul, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb
kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.

HAVSTA sokliga kapp, 121×89×47 cm, liuguksed. Ühe riiuli
maksimaalne kandevõime on 45 kg. Täispuit. 1 reguleeritav
riiul, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate k
 innitusvahenditega seina külge kinnitada.

Hall

504.151.96

145 €

Hall

304.151.97

205 €

Valge

103.886.23

145 €

Valge

703.886.20

205 €

35 cm sügavad moodulid kapi peale
panemiseks
HAVSTA klaasustega kapp, 121×123×35 cm,
liuguksed. Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 32 kg.
Täispuit/karastatud klaas. 3 kinnitatud riiulit, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.

HAVSTA klaasustega kapp, 81×123×35 cm.
Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 23 kg. Täispuit/karastatud klaas. 3 kinnitatud riiulit, vaikselt sulguvad uksed. See
mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina
külge kinnitada.
Hall

104.151.98

170 €

Valge

303.886.36

170 €

Hall

004.151.94

255 €

Valge

803.771.74

255 €

HAVSTA kapp, 81×123×35 cm.
Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 23 kg. Täispuit.
3 reguleeritavat riiulit, vaikselt sulguvad uksed. See mööbliese tuleb kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge
kinnitada.
Hall

704.151.95

150 €

Valge

603.891.92

150 €

HAVSTA riiulimoodul, 81×123×35 cm.
Ühe riiuli maksimaalne kandevõime on 26 kg. Täispuit.
2 reguleeritavat riiulit, 1 kinnitatud riiul. See mööbliese tuleb
kaasasolevate kinnitusvahenditega seina külge kinnitada.
Hall

204.151.93

120 €

Valge

703.886.39

120 €

Lisasoklid
HAVSTA sokkel, 81×12×37 cm.
Täispuit.

HAVSTA sokkel, 121×12×37 cm.
Täispuit.

Hall

704.152.04

15 €

Hall

904.151.99

20 €

Valge

103.886.61

15 €

Valge

503.886.64

20 €
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Tarvikud – kastid, korvid ja muu
TJOG kaanega hoiukast.

STUK lahtritega kast, valge.

25×36×15 cm.
Tumehall

404.776.65

4,99 €

32×31×30 cm.
Tumehall

204.776.71

6,99 €

35×56×30 cm
Tumehall

804.776.68

904.776.58

12,99 €

3,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukast, 18×25×15 cm.
Saad ise valida, kummale poolele silditaskuga käepide
panna.
Beež

504.668.69

6,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukast, 25×35×20 cm.
Saad ise valida, kummale poolele silditaskuga käepide
panna.
Beež

204.594.79

7,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukarp, 3 tk komplektis.
Ø15 cm, Ø22 cm, Ø29 cm.
Beež

604.594.77

14,99 €

TJENA kaanega hoiukast, 18×25×15 cm.
Valge

103.954.21

2,49 €

TJENA kaanega hoiukast, 25×35×10 cm.
Valge

903.954.22

3,49 €

TJENA kaanega hoiukast, 25×35×20 cm.
Valge

603.954.28

3,99 €

Must

303.954.77

3,99 €

Hall/mitmevärviline

904.673.29

3,99 €

TJENA dokumendihoidik, 10×25×30 cm, 2 tk pakis.
Valge

103.954.16

3,99 €

Hall/mitmevärviline

104.838.37

3,99 €

603.221.73

9,99 €

FLÅDIS korv, merihein.
Ø25 cm

RAGGISAR korv, 3 tk komplektis. 2 tk 19×13×18 cm,
1 tk 25×25×18 cm. Keera ääred ära, et saada täpselt sellise
kõrgusega korv nagu sa tahad.
Hall

903.480.15

604.744.25

1,99 €

20×51×10 cm

604.744.30

2,99 €

20×51×18 cm

804.744.34

3,99 €

34×51×10 cm

904.744.38

3,99 €

STUK lahtritega kast, sinakashall.

TJOG dokumendihoidik, 2 tk komplektis, 10×25×30 cm.
Tumehall

20×34×10 cm

3,99 €
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20×34×10 cm

204.939.11

1,99 €

34×51×10 cm

904.939.17

3,99 €

Integreeritud valgustus
VAXMYRA LED-kohtvalgusti 2 tk, Ø6,8 cm. Valgustab kapi
sisemust ja loob hubase meeleoluvalguse. Lihtne paigaldada
kahepoolse teibi või kruviga. Kaasas sobiv kaablirenn. Seda
tuleks täiendada ANSLUTA LED-trafoga, mida müüakse
eraldi. IKEA. Mudel L1734 VAXMYRA.*
Alumiiniumi värvi

304.218.86

12,99 €

Valge

104.218.68

12,99 €

ANSLUTA LED-trafo. Saad kõik ühendatud valgusallikad ühe
lülitiga sisse ja välja lülitada. Kuni 19 W.
Valge

804.058.41

15 €

LINDSHULT LED-kapivalgustus. Loob toas pehme ja
õdusa meeleoluvalguse. Seda tuleks täiendada ANSLUTA
LED-trafoga, mida müüakse eraldi. IKEA. Mudel L1304
LINDSHULT.*
Nikeldatud

102.604.36

14,99 €

Pane tähele, et HAVSTA kappidel ei ole sisevalgustuseks eelnevalt puuritud
auke. Valgustuse kinnitamiseks tuleb moodulisse puurida vajalikud augud.

* Need valgustid sisaldavad sisseehitatud LED-lampe energiaklassidest A++ kuni
A. Valgusti lampe ei saa vahetada.
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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. 2018–2020

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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