
Köögi planeerimise ankeet

Vali köögi plaan: Märgi enda köögiseina mõõdud:

Ühes seinas Sein A m
Ühes seinas + köögisaar Sein A m Saar m
L-kujuline Sein A m Sein B m

L-kujuline + köögisaar Sein A m Sein B m Saar m
U-kujuline Sein A m Sein B m Sein C m
Muu (täida ära):

Vali sahtlid:

MAXIMERA sujuvalt liikuvad vaikselt sulguva mehhanismiga sahtlid, täielikult väljatõmmatavad, 25-a. garantii

FORVARA sujuvalt liikuvad vaikselt sulguva mehhanismita sahtlid, ¾ ulatuses väljatõmmatavad, 10-a. garantii

Vali seinakappide kogukõrgus: Märgi enda lae kõrgus: 

208 cm, kui seinakapid on 60 cm kõrgused

228 cm, kui seinakapid on 80 cm kõrgused

248 cm, kui seinakapid on 100 cm kõrgused
Muu (täida ära):

Mis pidi peaksid seinakapid avanema?

Vertikaalselt (märgi kõrgus) 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Horisontaalselt (märgi kõrgus) 40 cm 80 cm

U-kujulineÜhes seinas
Ühes seinas + 
köögisaar

L-kujuline
L-kujuline + 
köögisaar
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Millised uksed/sahtli esipaneelid sa valisid?

Toote nimi (täida ära)

Värv (täida ära)



Köögitehnika: Märgi mudel, kui see on IKEA 
valikust

Integreeritud külmik/sügavkülmik

Integreeritud külmik (sügavkülmikuta)

Integreeritud sügavkülmik

Integreeritud külmik, tööpinna all

Külmik/sügavkülmik

Külmik, tööpinna all Külmik, tööpinna all

Integreeritud gaasipliit

Integreeritud klaaskeraamiline pliit

Integreeritud induktsioonpliit 

Integreeritud ahi, pliidi all

Integreeritud ahi, kõrges kapis

Sisseehitatud mikrolaineahi, seinakapis

Sisseehitatud mikrolaineahi, kõrges kapis

Sisseehitatud mikrolaineahi, pliidi all (kombineeritud ahi)

Enda tehnika

Integreeritud nõudepesumasin, 45 cm laiune

Sisseehitatud mikrolaineahi, 60 cm laiune

Enda tehnika

Integreeritud pesumasin, tööpinna all

Enda tehnika

Sisseehitatud õhupuhasti

Seinale paigaldatav õhupuhasti

Köögivalamu

Köögisegisti

Vali tööpind:

Paksust spoonist tööpind Toote nimi (täida ära):

Laminaadist tööpind

Kas sooviksid järgnevaid lisasid enda köögikappidesse?

Tööpinna valgustus

Klaasustega kapi valgustus (kohtvalgustus)

Sahtlivalgustus

Kas soovid kasutada järgnevaid teenuseid?

Ruumi mõõtmine Mööbli kokkupanek

Kojuvedu Köögitehnika paigaldamine

Märgi linn:

Enda tehnika                                                                                                        

Enda tehnika                                                                                                        

Enda tehnika                                                                                                        

Enda tehnika                                                                                                        

Värv (täida ära):



Kommentaarid:

Milline on sinu eelarve?

Kuni 300 €

301–800 €

801–1400 €

1401–2000 €

2001–2600 €

2601–3200 €

3201–4000 € 

Üle 4000 €

Isiklikud andmed

Nimi:
Perek.nimi:

E-post:

Telefon:

Vastutuse välistamine

Ma mõistan ja aktsepteerin, et antud plaan ja pakkumine põhinevad minu enda antud mõõtmetel ning IKEA ei 
vastuta mis tahes lisakulude eest, mis on tekkinud nende mõõtmete (vigade tõttu) või plaan/tellimuse muu-
datuste tõttu.

Sellel vormil esitatud üksikasjad on mõeldud ainult IKEAS kasutamiseks ja neid ei edastata kolmandatele 
osapooltele.

Kliendi allkiri   .................                                                                                    Kuupäev....................



Palun märgi plaanil järgnevad asjad: uksed, aknad, aknalauad, ventilatsioon, veevarustus, äravoolusüsteem, 
gaasisisend, seinakontaktid, radiaatorid, põrandasoojendus jne.

Plaan


