
Siin näidatud tooted ei ole alati poes kättesaadavad. Võta ühendust IKEA töötajatega või vaata veebilehele 
www.IKEA.ee, et saada rohkem infot. Detailsema tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kogu mööbel vajab 
kokkupanemist.

PLATSA sarja toodete abil võid luua just sulle sobiva lahenduse teleri 
või kodukino ning enda asjade hoidmiseks ja magamiseks, seda nii 
avarates kui ka kitsastes ruumides. Moodulsüsteem koosneb kerge-
test avatud raamidest, mida saad oma soovi järgi kombineerida. Vali 
kas kõrge või madal kombinatsioon ning paiguta see kaldlae alla või 
piki seina. Nüüd pead vaid lisama uksed, riiulid, võrkkorvid ja nagid. 
Kui sinu vajadused peaksid muutuma, saad komplekti hõlpsalt ümber 
ehitada või täiendada seda uute osadega.

Hooldus ja puhastus
Puhasta õrnatoimelises 
puhastusvahendis niisutatud 
lapiga. Kuivata puhta ja kuiva 
lapiga.

Kokkupanek
TÄHTIS: mööbli ohutuks 
kokkupanekuks läheb vaja kaht 
inimest.

PLATSA
Süsteem

Ostujuhend
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Riiulid, kapid ja telerialused

Ehitamine

PLATSA on eri suuruses raamidega moodulsüsteem, mis või-
maldab sul luua kodus paindlikke lahendusi. Paiguta raamid 
trepi alla, akna ümber või ukse kohale – võimalusi on lõputult! 
Kombineerides PLATSA raamid HJÄLPA ja LÄTTHET tarvikute ja 
furnituuriga, saavutad just sulle sobiva lõpptulemuse. Võid vali-
da meie näidiskombinatsioonide seast ning lisada või eemalda-
da tarvikuid ja furnituuri täpselt nii, nagu ise soovid.

Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine
PLATSA raame on tänu erilistele kiiltüüblitele lihtne kokku pan-
na ja lahti võtta, mistõttu saad selle hõlpsalt ka uude elukohta 
kaasa võtta. Klõpsa tükid kokku ilma ühegi tööriistata.

 

Turvalisus
Turvalisuse tagamiseks kinnita PLATSA raamid alati seina külge. 
Kinnitusvahendeid müüakse eraldi, sest erinevate seinamater-
jalide jaoks peab kasutama erinevaid kinnitusvahendeid. Kui 
paigutad üksteise peale mitu PLATSA raami, pead kolme meetri 
kõrgusel ja kõrgemal asuvad raamid kinnitama seinale LÄTTHET 
siiniga. Kasuta LÄTTHET siine ka PLATSA raamide seinale riputa-
miseks. Hoiatus! Ära riputa seinale PLATSA raami, mille sügavus 
on üle 55 cm. See peab seisma põrandal või teise põrandal 
asuva raami peal.
 
PLATSA telerialus
Maksimaalne kaal: 30 kg. Telerialust ei tohi seinale riputada. 
Selle peab seina külge kinnitama kaasasoleva seinakinnitusega

Vali meeldiv lahendus 
IKEA veebilehelt www.IKEA.ee leiad laia valiku PLATSA kombi-
natsioone. Kui ükski meie pakutud lahendustest sulle ei meeldi, 
saad oma maitse järgi luua täpselt endale sobiva kombinatsioo-
ni. Alustuseks vaata veebis näidiskombinatsioone ja vali see, 
mis sind kõige enam inspireerib. Valmiskombinatsioon on hea 
platvorm, mida oma vajaduste järgi kohandada. ORDNA planee-
rimisvahendiga saad muuta kappide suurust või sisu. Võid ka 
kogu PLATSA kombinatsiooni päris ise välja mõelda. Järgi kolme 
lihtsat sammu:

1. Vali raamid. Lähtu enda ruumist. Pea meeles, et raamid on 
saadaval eri suurustes, et saaksid vaba ruumi võimalikult 
optimaalselt kasutada.

2. Vali uste stiil. Millist stiili riidekappi soovid? Kas eelistad liht-
sat valget ust või hoopis midagi traditsioonilist? Ehk hoopis 
tumehalli? Valik on sinu.

3. Vali tarvikud ja furnituurid. Mõtle, millised on sinu igapäeva-
sed vajadused ja milliseid asju tahad kappides-riiulites hoida. 
Kui oled need paika pannud, on aeg mõelda viimistluse 
peale. Leia uude riidekappi meie laiast valikust meeldivad 
kastid, karbid ja lisandid. Parima tulemuse saavutamiseks 
ära unusta valgustust. Valgustust on lihtne paigaldada ning 
see muudab õigete riiete leidmise hõlpsamaks. 

+ + + =+ +
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Riiulid, kapid ja telerialused

Raamide kombineerimine
PLATSA seeria raame saad kombineerida just sulle sobival viisil. 
Vaata meie populaarseid kombinatsioone ning uuri teisigi 
lahendusi leheküljel IKEA.ee.
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Voodid, riiulid ja kapid

PLATSA voodid täidavad lisaks ka riiulite, kappide, sahtlite ja 
kummutite funktsiooni ning võimaldavad luua ka pisikesse ruu-
mi enda isikliku oaasi. PLATSA süsteemi abil saad end ülejäänud 
toast eraldada ja ühtlasi koha, kus hoida enda asju. PLATSA voo-
di säästab põrandaruumi, kuna voodi ja kapid on samas kohas. 
Kasuta mitmekülgset voodit, et luua ruumi vahesein, suurem 
garderoob või lihtsalt põnev liigendus.

Loo lahendus täpselt enda vajaduste järgi, lisades voodi jalutsile 
60/120/180 cm kõrge ja 40 cm sügava PLATSA raami. Viimistle 
lahendus LÄTTHET jalutsile mõeldud paneeliga ning HJÄLPA 
furnituuri ja ustega. HJÄLPA tarvikud ja hoiukastid muudavad 
voodi veelgi isikupärasemaks. Voodikomplekti kuuluvad liistud, 
jalad ja pealispaneel.

LÄTTHET jalutsi paneeli abil saad täiendada PLATSA voodile 
ehitatud riiuleid ja kappe. Paneel muudab PLATSA raami taga 
oleva pinna ühtlaseks ja siledaks, et tulemus oleks kenasti 
viimistletud.

Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine
PLATSA voodit on tänu erilistele kiiltüüblitele lihtne kokku panna 
ja lahti võtta, mistõttu saad selle hõlpsalt ka uude elukohta 
kaasa võtta.

Turvalisus
Jalutsi ja selle peale paigaldatud riiulite/kappide maksimaalne 
kõrgus põrandalt on 220 cm (ilma pealis paneelita). Hoiatus! 
Ära puuri jalutsi paneeli sisse auke. Kui soovid jalutsi paneeli 
pinda isikupärasemaks muuda, võid kasutada nagisid, näiteks 
LILLÄNGEN ustele mõeldud nagisid, mida saab riputada RIBBA 
raamidele (61 x 91 cm). Maksimaalne kandevõime on 6 kg. 
PLATSA telerialust ei saa kinnitada PLATSA voodi külge.

Vali meeldiv lahendus 
IKEA veebilehelt www.IKEA.ee leiad laia valiku PLATSA voodi-
kombinatsioone. Kui ükski meie pakutud lahendustest sulle ei 
meeldi, saad oma maitse järgi luua täpselt sulle sobiva kombi-
natsiooni. Alusta veebis näidiskombinatsioonide läbi vaatami-
sest ja vali see, mis sind inspireerib. Valmiskombinatsioon on 
hea platvorm, mida oma vajaduste järgi kohandada. Näiteks 
saad muuta kappide kõrgust või interjööri. Võid ka kogu PLATSA 
voodikomplekti disaini päris ise välja mõelda. Selleks järgi kuut 
lihtsat sammu:

1. Voodiraam. Mõtle, millised on sinu hoiustamisvajadused ja 
kuidas soovid voodi tuppa paigutada. Kas saad kasutada 
kõiki kolme külge, et asju voodi all hoida?

2. Vali jalutsi raam. Mõtle, kuidas soovid voodit kasutada ja 
kui kõrge jalutsi peaksid ehitama. Kas see peaks toa kaheks 
jaotama, kas paned oma riided riiulitele või riputad riide-
puule – ehk vajad kappi hoopis raamatute ja nipsasjakeste 
hoidmiseks?

3. Jalutsi paneel. Vali vajalik kogus paneele. Paneel on 60 cm 
kõrgune, et raami saaks ehitada 60/120/180 cm kõrguseks. 

4. Vali interjöör. Mõtle läbi, millised on sinu igapäevased vaja-
dused ja milliseid asju kappides-riiulites hoida soovid. Kui 
oled furnituuri valinud, on aeg viimistleda. Lisa uuele voodile 
omal valikul kaste ja riiulisisusid, mille leiad meie laiast 
valikust. Parima lahenduse saamiseks ära unusta valgus-
tust. Seda on lihtne paigaldada ja see muudab õigete riiete 
leidmise lihtsamaks.

5. Vali endale meeldivad uksed ja sahtlite esipaneelid. Mis stiilis 
riidekappi sa soovid? Kas eelistad lihtsat valget ust või pigem 
traditsioonilisemat stiili? Ehk koguni tumehalli? Valik on sinu.

6. Vali madrats ja kattemadrats. Madrats peab olema 120–
140 cm lai ning 200 cm pikk.

Ehitamine

Voodiraam Jalutsisse 
sobituvad 

raamid

Jalutsi 
paneel

Tarvikud ja 
furnituur

Uksed ja
sahtlite

esipaneelid

Madrats ja 
kattemadrats
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Voodid, riiulid ja kapid

Raamide kombineerimine
PLATSA sarja raamide abil saad luua just endale sobiva lahen-
duse. Vaata meie populaarseid kombinatsioone ning uuri teisigi 
lahendusi leheküljel www.IKEA.ee.
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Suurus: laius × sügavus × kõrgus

40 cm sügavused raamid
PLATSA raam, valge.

60 × 40 × 40 cm 703.309.50 18 €
80 × 40 × 40 cm 103.309.53 20 €

60 × 40 × 60 cm 503.309.70 21 €
80 × 40 × 60 cm 303.309.71 24 €

60 × 40 × 120 cm 303.309.47 33 €
80 × 40 × 120 cm 003.309.44 36 €

60 × 40 × 180 cm 903.309.54 38 €
80 × 40 × 180 cm 303.309.52 40 €

LÄTTHET riputussiin.
LÄTTHET riputussiin 60 cm 003.863.75 6 €
LÄTTHET riputussiin 80 cm 003.311.99 7 €

55 cm sügavused raamid
PLATSA raam, valge.

60 × 55 × 40 cm 903.309.49 19 €
80 × 55 × 40 cm 103.309.48 23 €

60 × 55 × 60 cm 103.309.72 24 €
80 × 55 × 60 cm 703.309.69 27 €

60 × 55 × 120 cm 503.309.46 38 €
80 × 55 × 120 cm 603.309.55 42 €

60 × 55 × 180 cm 503.309.51 40 €
80 × 55 × 180 cm 703.309.45 45 €

LÄTTHET riputussiin.

LÄTTHET riputussiin 60 cm 003.863.75 6 €
LÄTTHET riputussiin 80 cm 003.311.99 7 €

Kõik



Kõik uksed
Uksenuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. IKEA uksenuppude ja käepidemete valiku leiad väljastuspunktist või veebist IKEA.ee

Hingedega uksed
SANNIDAL uks, valge.

40 × 40 cm 203.955.43 8 €
40 × 60 cm 503.955.51 9 €
40 × 120 cm 903.955.54 14 €
40 × 180 cm 103.955.34 18 €
60 × 40 cm 203.955.38 7 €
60 × 60 cm 103.955.48 9 €
60 × 120 cm 003.955.39 16 €

60 × 180 cm 003.955.58 21 €

FONNES uks, valge.

40 × 40 cm 803.310.63 5 €
40 × 60 cm 203.310.61 6 €
40 × 120 cm 603.310.59 9 €
40 × 180 cm 003.310.57 15 €
60 × 40 cm 003.310.62 6 €
60 × 60 cm 403.310.60 7 €
60 × 120 cm 803.310.58 12 €
60 × 180 cm 403.310.55 16 €

SKATVAL uks, tumehall.

40 × 40 cm 303.310.89 7 €
40 × 60 cm 703.310.87 8 €
40 × 120 cm 103.310.85 13 €
40 × 180 cm 603.310.83 15 €
60 × 40 cm 503.310.88 8 €
60 × 60 cm 903.310.86 9 €
60 × 120 cm 403.310.84 14 €
60 × 180 cm 803.310.82 18 €

SKATVAL uks, helehall.

40 × 40 cm 003.860.21 8 €
40 × 60 cm 003.860.02 9 €
40 × 120 cm 103.859.93 13 €
40 × 180 cm 003.859.84 16 €
60 × 40 cm 503.860.09 9 €
60 × 60 cm 003.859.98 10 €
60 × 120 cm 103.859.88 14 €
60 × 180 cm 003.859.79 19 €

SKROVA uks, kask.

40 × 40 cm 103.859.74 7 €
40 × 60 cm 703.310.54 8 €
40 × 120 cm 703.310.49 12 €
40 × 180 cm 903.310.53 18 €
60 × 40 cm 303.310.46 8 €
60 × 60 cm 503.310.50 9 €
60 × 120 cm 103.310.47 14 €
60 × 180 cm 303.310.51 20 €

RIDABU uks, peegelpinnaga.

40 × 120 903.310.91 29 €
60 × 120 703.310.92 29 €

VÄRD uks, klaas.

40 × 40 cm 103.845.02 12 €
40 × 60 cm 803.473.18 14 €
40 × 120 cm 803.473.23 20 €
40 × 180 cm 203.813.86 25 €
60 × 40 cm 003.845.07 12 €

60 × 60 cm 603.473.19 18 €
60 × 120 cm 003.473.17 22 €
60 × 180 cm 003.813.87 33 €

VÄRD paneel/klaasuks. 

40 × 180 cm 803.813.88 25 €
60 × 180 cm 603.813.89 33 €
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Kõik sahtlite esipaneelid
Uksenuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. IKEA uksenuppude ja käepidemete valiku leiad väljastuspunktist või veebist IKEA.ee

Kõik uksed
Uksenuppe ja käepidemeid müüakse eraldi. IKEA uksenuppude ja käepidemete valiku leiad väljastuspunktist või veebist IKEA.ee

FONNES sahtli esipaneel, valge.

60 × 20 cm 803.859.23 4 €
80 × 20 cm 103.859.26 5 €

SKATVAL sahtli esipaneel, tumehall.
60 × 20 cm 103.859.31 7 €
80 × 20 cm 703.859.33 8 €

SKATVAL sahtli esipaneel, helehall.
60 × 20 cm 303.860.29 7 €
80 × 20 cm 503.860.33 8 €

SKROVA sahtli esipaneel, kask.
60 × 20 cm 003.860.40 6 €
80 × 20 cm 203.860.44 7 €

Liuguksed
FONNES lükanduks, valge.

120 × 180 cm 603.310.64 49 €

SKATVAL lükanduks, tumehall.
120 × 180 cm 103.310.90 59 €

SKATVAL lükanduks, helehall.
120 × 180 cm 103.860.25 59 €

HJÄLPA kinnitustega siin lükanduksele, valge.

120 cm 803.955.83 49 €
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Sobib 40 cm sügavustesse raamidesse
HJÄLPA väljatõmmatav riidepuutoru, valge.

60 × 40 cm 803.312.04 5 €
80 × 40 cm 203.312.02 6 €

HJÄLPA riiul, valge.

60 × 40 cm 003.311.61 5 €
80 × 40 cm 103.311.65 5 €

HJÄLPA võrkkorv, valge.

60 × 40 cm 903.311.85 4 €
80 × 40 cm 203.311.84 7 €

HJÄLPA väljatõmmatav korvide siin, valge. 2 tk.

40 cm 303.311.93 3 €

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, valge.

60 × 40 cm 603.309.84 11 €
80 × 40 cm 703.309.74 12 €

HJÄLPA nagi, valge.

003.317.12 3 €

Sobib 55 cm sügavustesse raamidesse
HJÄLPA riidepuutoru, valge.

60 × 55 cm 503.312.05 2 €
80 × 55 cm 003.312.03 2 €

HJÄLPA riiul, valge.

60 × 55 cm 903.311.66 6 €
80 × 55 cm 403.311.64 6 €

HJÄLPA võrkkorv, valge.

60 × 55 cm 403.311.83 6 €
80 × 55 cm 703.311.86 7 €

HJÄLPA väljatõmmatav korvide siin, valge. 2 tk.

55 cm 103.311.94 3 €

HJÄLPA ilma esipaneelita sahtel, valge.

60 × 55 cm 603.309.79 12 €
80 × 55 cm 003.309.82 15 €

HJÄLPA nagi, valge.

003.317.12 3  €

JÄLPA nagide, riidepuutorude, riiulite, sahtlite ja võrkkorvide 
abil saad enda PLATSA raamide, telerialuste ja voodite kapi- ja 
riiulisisu hoida ideaalses korras. Kogu HJÄLPA furnituur sobib 
ideaalselt PLATSA raamidega ning nende laius ja sügavus sobi-
vad samades mõõtudes raamidega. Tegelikud mõõtmed võivad 
erineda.

Furnituur kapi sisse
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Sobib 40 cm sügavuste raamidega
LÄTTHET riidepuutoru raamile, valge.

35–60 × 40 cm 703.316.95 9 €

LÄTTHET riidepuutoru raamile, valge.

60–100 × 40 cm 803.317.08 12 €

LÄTTHET riidepuutoru raamile, valge.

40 cm 403.316.54 4 €

Sobib 55 cm sügavuste raamidega
LÄTTHET riidepuutoru raamile, valge.

35–60 × 55 cm 903.317.17 9 €

LÄTTHET riidepuutoru raamile, valge.

60–100 × 55 cm 003.316.94 12 €

LÄTTHET nagi raamile, valge.

55 cm 103.316.55 5 €

Kasuta ka kapist väljapoole jäävat ruumi maksimaalselt ning 
paiguta oma asjad LÄTTHET riidepuutorudele ja nagidele. 
LÄTTHET lahendused sobivad näiteks lipsude, voodilinade, pesu, 
sallide, pükste, käekottide ja ehete riputamiseks. 

Lisaks võid riidepuutorudega täita ruumi raamide või raami ja 
seina vahel. LÄTTHET furnituur sobib PLATSA mööbliga ning 
nende laius ja sügavus sobivad samades mõõtudes raamidega. 
Tegelikud suurused võivad erineda.

Furnituur kapi välisküljele

HJÄLPA hinged, 1 tk.

603.312.00 1 €

LÄTTHET jalad, valge/metall. 4 tk

11 cm 503.955.94 7 €

LÄTTHET jalad, valge/puit. 4 tk.

11 cm 103.955.91 10 €

LÄTTHET reguleeritavad jalad, valge. 4 tk.

203.311.98 2 €

SPILDRA riiuli-/kapimooduli pealisplaat, valge.

60 × 40 cm 603.317.14 6 €
80 × 40 cm 503.316.96 8 €

SPILDRA riiuli-/kapimooduli pealisplaat, valge.

60 × 55 cm 203.316.93 7 €
80 × 55 cm 303.316.97 10 €

LÄTTHET käepide, valge. 1 tk.

13 cm 203.317.11 1 €

Hinged, jalad, pealisplaadid ja käepidemed
LÄTTHET jalad on reguleeritava kõrgusega, nii et kapp seisab 
kindlalt nii siledal kui ka ebaühtlasel pinnal. Paigaldades raamile 
ka SPILDRA pealisplaadi, saad lisaks veel ühe koha, kus enda 
asju hoida.
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Lisa oma uutesse kappidesse kaste ja tarvikuid, mis muudavad 
riiete ja asjade hoidmise veelgi nutikamaks. 

Tarvikud

STUK laegastega karp, valge/hall.

20 × 34 × 10 cm 203.640.04 1,99 €
20 × 51 × 10 cm 403.095.49 2,49 €
20 × 51 × 18 cm 203.095.88 3,99 €
34 × 51 × 10 cm 003.095.65 3,99 €
34 × 51 × 18 cm 103.095.55 4,99 €

STUK hoiukast, valge/hall.

34 × 51 × 28 cm 403.096.86 4,99 €
55 × 51 × 18 cm 403.095.73 7,99 €
71 × 51 × 18 cm 503.095.77 7,99 €

RAGGISAR korv, 3 tk kmpl.

903.480.15 3,99 €

KUGGIS kaanega kast, valge.

18 × 26 × 8 cm 202.802.07 3,49 €
26 × 35 × 15 cm 602.802.05 7,99 €
26 × 35 × 8 cm 502.823.04 5,99 €
37 × 54 × 21 cm 102.802.03 16,99 €

KUGGIS 8 laekaga alus, valge.

002.802.08 7,99 €

TJENA kaanega hoiukast.

Valge

25 × 35 × 20 cm 603.954.28 3,49 €
30 × 30 × 30 cm 503.954.19 4,99 €
35 × 50 × 30 cm 903.743.49 7,99 €

Must

25 × 35 × 20 cm 303.954.77 3,99 €

LLA kaanega hoiukast.

Tumehall

18 × 26 × 15 cm 703.956.73 4,29 €
25 × 36 × 20 cm 003.956.76 7,49 €
30 × 31 × 30 cm 204.040.19 7,99 €
35 × 56 × 30 cm 503.956.69 11,99 €

KVARNVIK kaanega hoiukast.

Sinine

18 × 25 × 15 cm 603.970.74 7,49 €

25 × 35 × 20 cm 903.970.63 7,99 €

30 × 30 × 30 cm 603.970.69 12,99 €

KVARNVIK kast, 3 tk kmpl

Sinine 303.970.75 16,99 €

BUMERANG riidepuu, 8 tk kmpl.

Naturaalne 302.385.43 4,29 €
Valge 702.385.41 4,99 €
Must 202.385.34 4,99 €

BUMERANG vormihoidja riidepuule, valge.

702.932.74 0,49 €

BUMERANG riidepuu pükstele/seelikutele, kroomitud.

602.404.03 0,79 €

STAJLIG riidepuu, tuppa/õue, valge.

5 tk 002.914.19 3,99 €
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STÖTTA LED valgusriba, patareidega, valge. Loodud 
PLATSA kappidele. Tuli süttib ja kustub automaatselt koos 
kapiukse avamise ja sulgemisega, tänu millele ei kulu 
liigselt energiat. Sobib suurepäraselt hingedega uste või 
lükanduste taha või sahtlitesse, nii et leiad vajalikud esemed 
teisi häirimata. Patareid on müügil eraldi. Vaja läheb nelja 
AA-tüüpi patareid (32 cm pikkusega ribale kahte). IKEA soo-
vitab LADDA AA 2450 mAh laetavaid patareisid, mis peavad 
ühe laadimisega vastu umbes poolteist kuud, kui valgusriba 
põleb viis minutit päevas. 

32 cm, 50 lm 103.600.87 9,99 €
52 cm, 70 lm 503.600.90 12,99 €
72 cm, 80 lm 903.600.93 15,99 €

VAXMYRA LED kohtvalgusti, 2 tk. Läbimõõt 6,8 cm, 65 
luumenit, 1,4 W. Valgustab sinu kappide sisemust ning loob 
hubase atmosfääri. Sobib suurepäraselt klaasustega kap-
pidele. Lisa komplektile juhtmega ANSLUTA LED trafo 19W.

Valge 104.218.68 12,99 €
Hõbedane 304.218.86 12,99 €

Juhtmega ANSLUTA LED trafo, 19W, valge. Kõik trafoga üh-
endatud valgusallikad saab lülitada sisse/välja ühe lülitiga. 

804.058.41 10 €

Integreeritud valgustus

Riidekapi valguslahendus muudab lemmikriiete leidmise lihtsa-
maks. Sa ei pea kasutama laetulesid ja oma kaaslast hommikuti 
üles ajama. Selle asemel alusta päeva meeldiva pehme valguse-
ga, mis lülitub sisse kohe, kui avad riidekapi ukse.

LADDA laetav akupatarei. Patareide korduvlaadimine 
vähendab jäätmeid ja aitab säästa raha. Patareide laadimine 
ja korduvkasutamine on keskkonnasõbralik ja praktiline 
lahendus, sest nii on sul patareid alati omast käest võtta.

1000 mAh 203.038.74 4,49 €
2450 mAh 703.038.76 8,99 €

STORHÖGEN hoiulaekaga laadija. Patarei laetuse 
näidikuga. Kui patareid on täis laetud, lülitub laadija 
säästurežiimile, et patareisid saaks hoida laadijas, kui neid 
kohe vaja ei lähe. 

Valge 603.036.50 29,99 €


