
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Nutikad lahendused lihtsustavad köögis toimetamist
KUNGSFORS sarjast leiad lahendused, mille abil anda söögiriistadele, maitse ainetele ja 
kokaraamatutele seinal sobiv koht. Hästi organiseeritud köögi tarvikud säästavad ruumi 
ja teevad toiduvalmistamise lihtsamaks. Sari on saanud  inspiratsiooni restoranide köö-
gipoolelt ja kohandatud väikestele ja suurtele koduköökidele. Erinevaid mooduleid saab 
kombineerida just enda maitse ja  vajaduste järgi.

OSTUJUHEND

KUNGSFORS

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA töötajaga 

või vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik tooted vajavad 

kokkupanemist.
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KASULIK TEAVE

HOOLDUS
KUNGSFORS moodulid on valmistatud roostevabast  terasest 
ja riiul saarevineerist. Kõiki neid võib puhastada märja lapi ja 
õrnatoimelise puhastusvahendiga ning kuiva tada kuiva lapiga. 
Pea meelest, et roostevabast terasest pindu tuleks pühkida 
alati pikisuunas. Ära kasuta puhastamiseks  abrasiivset puhas-
tusvahendit, teraskäsna ega muid raskeid või teravaid esemeid, 
mis võivad roostevabast  terasest pinda kriimustada.

OHUTUS
Erinevad seinamaterjalid vajavad eri tüüpi kinnitusi. Kasuta 
oma kodu seintele sobivaid kinnitusi, mis on müügil eraldi.

KASULIK TEAVE
Kombineeri erinevaid mooduleid, et luua endale oma näoline 
KUNGSFORS süsteem või paigalda moodulid  eraldiseisvatena 
seinale. Mõlemal juhul veendu, et  kasutad õigeid  kinnitusi. Kui 
paigaldad KUNGSFORS-i
süsteemina, kinnita riputussiin kruvidega seinale ja seejärel 
saad erinevad moodulid — näiteks riiulid, reelingu või nugade 
hoidiku — lihtsalt  soovitud  kohale kinni klõpsata. Süsteemis 
saad mooduleid riputussiinil soovi korral alati ümber tõsta, ilma 
et peaksid selleks seina auke juurde tegema. 

KUNGSFORS mooduleid võid kasutada kas eraldiseisvatena 
või  kombineerida omavahel, et luua terviklik riputussiinide abil 
paigaldatav süsteem. Allpool on välja toodud

Üks võimalus on paigaldada KUNGSFORS moodulid eraldi-
seisvatena seina külge ja katta sein just sulle sobivate moodu-
litega. 

Teine võimalus on paigaldada KUNGSFORS süsteemina. Selleks 
läheb sul vaja vähemalt kahte riputussiini. Paigalda siinid seina 
külge ja vali välja sobivad moodulid. Klõpsa moodulid riputus-

erinevad võimalused KUNGSFORS moodulite kasutamiseks.
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KASUTAMINE
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siini külge. Sa saad alati moodulite  kõrgust reguleerida, uusi 
mooduleid lisada või olemas olevaid välja vahetada, ilma et 
peaksid selleks seina auke juurde tegema. 

KUNGSFORS ilma riputussiinideta

KUNGSFORS koos riputussiinidega
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Kombinatsioonid

KUNGSFORS riiulite/magnetiga
nugade hoidikuga riputussiin. 
Kombinatsiooni  kuulub 3 saarevineerist riiulit, mis aitavad sul 
kõik vajaliku ära  paigutada. Magnetiga nugade hoidik annab 
nugadest toiduvalmistamise ajal hea ülevaate ning lihtsustab 
nugade võtmist ja tagasi panemist.
Mõõtmed: 64×30×80 cm
Hind kokku:72,99 €

Kombinatsiooni kuuluvad tooted

KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras 803.348.58 2 tk
KUNGSFORS riiul, 60 cm, saar 903.712.23 3 tk
KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik, roostev. teras 403.349.21 1 tk

KUNGSFORS riiulite/seinavõrguga riputussiin.
Roostevabast terasest kombinatsioon koos kahe seina riiuliga. 
Seinavõrk loob juurde kasutatavat pinda, kuhu saad s-kujuliste 
konksude abil riputada köögitarvikuid või erinevaid anumaid.
Mõõtmed: 64×30×80 cm
Hind kokku:62,99 €

Kombinatsiooni kuuluvad tooted

KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras 803.348.58 2 tk
KUNGSFORS riiul, 60 cm, roostevaba teras 503.349.25 2 tk
KUNGSFORS seinavõrk, roostevaba teras 803.349.19 1 tk

KUNGSFORS riiulite/seinavõrguga riputussiin. 
See terviklik roostevabast terasest ja saarevineerist seina-
lahendus loob juurde palju kasutatavat ruumi, tänu millele saad 
kõik potid-pannid ja lauanõud ühes kohas koos hoida.
Mõõtmed: 184×30×160 cm
Hind kokku:343,97 €

Kombinatsiooni kuuluvad tooted

KUNGSFORS riputussiin, 80 cm, roostevaba teras 803.348.58 8 tk
KUNGSFORS riiul, 60 cm, roostevaba teras 503.349.25 9 tk 
KUNGSFORS seinavõrk, roostevaba teras 803.349.19 3 tk
KUNGSFORS riiul, 60 cm, saar 903.712.23 6 tk

Mõõtmed: laius x sügavus x kõrgus.

Altpoolt leiad näidiskombinatsioonid, mis on sulle KÜNGSFORS 
süsteemi planeerimisel abiks. Endale  sobiva lahenduse loom-
iseks tutvu esmalt kõigi osadega lk 4.
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KÕIK OSAD JA HINNAD

KUNGSFORS riiul, roostevaba teras, 60×30 cm.

503.349.25 17 €

KUNGSFORS s-kujuline konks, roostevaba teras, 5 tk.

203.349.22 1,99 €

KUNGSFORS riputussiin, roostevaba teras, 80 cm.

803.348.58 7 €

KUNGSFORS tahvelarvuti/kokaraamatu alus, roost-
evaba teras, 26×13×12 cm.

203.349.17  6,99 €

KUNGSFORS seinavõrk, roostevaba teras. 56×26,5 cm.

803.349.19 14,99 €

KUNGSFORS anum, roostevaba teras. 
Ø12,0×26,5 cm. 

003.349.18 5,99 €

KUNGSFORS anum, roostevaba teras. 24×12×26,5 cm. 

603.349.20 15,99 € 

KUNGSFORS konks, roostevaba teras, 3 tk.

703.796.92 1,49 €

KUNGSFORS magnetiga nugade hoidik,
roostevaba teras, 56 cm.

403.349.21 13,99 €

KUNGSFORS magnetklamber, roostevaba teras 3 tk.

003.349.23 4,69 €

KUNGSFORS reeling, roostevaba teras, 56 cm.

403.349.16 5,99 €

KUNGSFORS riiul, saar, 60×30 cm.

903.712.23 15 €

Kõiki mooduleid saab kasutada riputussiinidel või eraldiseisvalt. 


