OSTUJUHEND

TROFAST

Hoiulahenduste tootesari

DISAIN

Mia Gammelgaard
Studio Copenhagen

MATERJAL

TROFAST riiuliraamid ja riiulid
on saadaval männipuidust,
valge või musta fooliumkattega.
Hoiukastid, kaaned ja siinid on
valmistatud plastikust.

HOOLDUS

TROFAST riiuliraame, kaste ja
riiuleid saad puhastada õrna
toimelises puhastusvahendis
niisutatud lapiga, seejärel
kuivata puhta kuiva lapiga.

OHUTUS

Lapsed ei käitu alati nii, nagu
neilt oodatakse. Nad võivad
ronida, mürada ja mängida nii,
nagu me oodatagi ei oska.
Selleks et vältida mööbli
ümberkukkumist, kinnita üle 60
cm kõrge mööbel kaasasolevate
turvakinnitustega turvaliselt
seina külge.

Paindlik hoiulahendus mänguasjadele
Lastel läheb mängimiseks vaja ruumi – ja mugavat panipaika,
kust on mänguasju lihtne võtta ja tagasi panna. Sellepärast oleme
välja tulnud TROFAST tootesarjaga, kuhu kuuluvad vastupidavad
puidust riiuliraamid ja lihtsasti eemaldatavad plastkastid, mida
lapsel on lihtne ise riiulist välja tõmmata, kanda ja tagasi panna.
TROFAST riiuliraamid on saadaval erinevates viimistlustes, eri
kuju ja suurusega. Ja TROFAST kastid on eri värvides ja suu
rusega, et saaksid hoida ja organiseerida igasuguseid mänguasju,
alates suurtest ehitusklotsidest kuni väikeste nukukleitideni välja.

Kõik tooted ei pruugi olla kaupluses kohapeal olemas. Lisainfo saamiseks võta palun ühendust meie
töötajatega või vaata www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik
tooted vajavad kokkupanemist.

KOMBINATSIOONID

Mõõtmed: 46×30×145 cm
See kombinatsioon 44 € (891.815.87)

Mõõtmed: 46×30×145 cm
See kombinatsioon 46 € (592.285.53)

Vajaminevad moodulid:

Vajaminevad moodulid:

TROFAST riiuliraam, 46×30×145 cm, valge

301.711.23

1 tk

TROFAST riiuliraam, 46×30×145 cm, valge

301.711.23

1 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, must

102.525.73

5 tk

TROFAST kast, 42×30×10 cm, valge

800.892.39

4 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, must

102.525.73

3 tk

Mõõtmed: 44×30×91 cm
See kombinatsioon 39 € (193.380.54)

Mõõtmed: 44×30×91 cm
See kombinatsioon 38 € (291.030.07)

Vajaminevad moodulid:

Vajaminevad moodulid:
TROFAST riiuliraam, 44×30×91 cm,

TROFAST riiuliraam, 44×30×91 cm,
103.086.93

1 tk

valge peitsitud mänd

103.086.93

1 tk

TROFAST kast, 42×30×10 cm, valge

800.892.39

2 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, valge

956.851.00

3 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, oranž

302.980.23

2 tk

valge peitsitud mänd
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KOMBINATSIOONID

Mõõtmed: 94×44×91 cm
See kombinatsioon 87 € (891.020.95)

Mõõtmed: 99×44×56 cm
See kombinatsioon 71 € (091.025.32)

Vajaminevad moodulid:

Vajaminevad moodulid:

TROFAST riiuliraam, 94×44×91 cm,

TROFAST riiuliraam, 99×44×56 cm,

valge peitsitud mänd

603.086.95

1 tk

valge peitsitud mänd

203.086.97

1 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, valge

956.851.00

6 tk

TROFAST kast, 42×30×36 cm, valge

200.892.42

3 tk

TROFAST riiuliraam, 99×44×56 cm, valge

801.538.00

1 tk

TROFAST kast, 42×30×10 cm, kollane

503.080.02

9 tk

Mõõtmed: 94×44×56 cm
See kombinatsioon 54 € (893.355.04)

Mõõtmed: 99×44×56 cm
See kombinatsioon 57 € (492.284.69)

Vajaminevad moodulid:
TROFAST riiuliraam, 94×44×56 cm, valge

801.538.00

1 tk

TROFAST kast, 42×30×10 cm, valge

800.892.39

3 tk

TROFAST kast, 42×30×23 cm, roosa

501.158.62

3 tk

valge peitsitud mänd

203.087.01

1 tk

TROFAST kast, cm, valge

700.914.12

6 tk

Vajaminevad moodulid:

Mõõtmed: 93×21×30 cm
See kombinatsioon 41 € (491.023.04)
Vajaminevad moodulid:
TROFAST seinariiul, 93×21×30 cm,
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KÕIK OSAD JA HINNAD
Kombineeri omavahel riiuliraame, kaste ja riiuleid, et luua just sinu koju ja sinu lapse vajadustele sobiv hoiulahendus. Pea
meeles, et üle 60 cm kõrgune mööbel tuleb alati seina külge kinnitada.

RIIULIRAAMID JA SEINARIIULID
TROFAST riiuliraam, 46×30×145 cm.
Valge fooliumkattega

301.711.23 29 €

KASTID, KAANED JA RIIULID
TROFAST kast, 20×30×10 cm.
Valge

700.914.12 2 €

Must

002.525.78 2 €

TROFAST kast, 42×30×10 cm.

TROFAST riiuliraam, 46×30×94 cm.
Valge fooliumkattega

103.086.93 29 €

TROFAST riiuliraam, 99×44×94 cm.
Valge fooliumkattega

603.086.95 69 €

TROFAST riiuliraam, 99×44×56 cm.
Valge fooliumkattega

801.538.00 39 €

TROFAST riiuliraam, 94×44×52 cm.
Valge peitsitud mänd

800.892.39 2 €

TROFAST kast, 42×30×23 cm.
Oranž

304.662.81 3 €

Roosa

504.662.75 3 €

Valge

956.851.00 3 €

Must

102.525.73 3 €

TROFAST kast, 42×30×36 cm.
Valge

200.892.42 4 €

TROFAST riiul, 42×30 cm. 2 tk kmpl.
Valge fooliumkattega

900.914.54 8 €

Valge peitsitud mänd

803.086.99 10 €

203.086.97 59 €

TROFAST kaas, 20×28 cm. Sobib TROFAST kastile
20×30 cm.

Seinariiul, 99×21×30 cm.
Valge fooliumkattega

404.662.85 2 €

Valge

100.914.53 39 €

TROFAST riiuliraam, 94×44×91 cm.
Valge peitsitud mänd

503.080.02 2 €

Roheline

300.914.52 19 €

TROFAST riiuliraam, 44×30×91 cm.
Valge peitsitud mänd

Kollane

501.711.22 19 €

Valge

000.914.15 1 €

Seinariiul, 93×21×30 cm.
Valge peitsitud mänd

203.087.01 29 €
TROFAST kaas, 40×28 cm. Sobib TROFAST kastile
42×30 cm.
Valge

574.545.00 1 €

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. 2021

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 kuni 31. augustini 2022
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