
Nutikad hoiustamislahendused 
BRIMNES sarjaga saad kõik oma asjad hõlpsasti ära mahutada ka 
väiksel pinnal. Kombineeri kummutid, riidekapid ja muu mööbel täpselt 
oma maitse järgi — ja tea, et BRIMNES sarjas pakuvad nutikaid hoiu-
lahendusi isegi voodid.
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HOOLDUS 
JA PUHASTAMINE
Puhasta õrnatoimelises seebi lahuses niisutatud 
lapiga. Kuivata puhta kuiva lapiga.

HOIATUS! 
ÜMBERKUKKUMISOHT
Kinnitamata mööbel võib ümber kukkuda. 
Osa neist mööbli esemetest tuleb kaasasoleva 
kinnitusega seina külge kinnitada, et hoida ära 
mööbli ümberkukkumine. 

BRIMNES
Magamistoa- ja elutoamööbli sari

Siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA 
töötajatega või vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.  
Kõik mööbliesemed vajavad kokkupanemist.

Ümberkukkumisoht
Ankurdamata mööbel võib ümber 
kukkuda. Osa siinsetest mööbli-
esemetest tuleb kaasasoleva kinni-
tusega seina külge kinnitada, et hoida 
ära mööbli ümber kukkumine.
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Juhised seinale kinnitamiseks
Kui sinu seinamaterjali pole allpool välja toodud või kui sul tekib küsimusi, võta ühendust mõne kohaliku ehituskaupade 
jaemüüjaga.

Me kõik soovime, et kodu oleks turvaline paik. Aga ka kodus 
võib juhtuda õnnetusi, mis seavad lapsed ohtu. Üheskoos  
saame need õnnetused ära hoida ja muuta kodu turvalise-
maks.

• Kinnita mööbel! Kasuta tootega kaasasolevat kinnitust ja 
seinatüübile sobivaid kinnitus tarvikuid. Käesolev juhend aitab 
sul sobivad tarvikud välja valida.

• Ära aseta kunagi kummutile või teistele selleks mitte ette 
nähtud mööbliesemetele telerit või teisi raskeid esemeid.

• Raskeid esemeid hoia kõige alumistes sahtlites.
• Ära mitte kunagi luba lastel sahtlite, uste või riiulite küljes 

ronida või  rippuda.

Seinamaterjal: Kipsplaat või kips/krohvi-
segu puitkarkassil.

Kinnitus: Kruvi lastakse otse puit karkassi 
sisse. Sobib nt 5 mm puidukruvi IKEA FIXA 
kruvide ja tüüblite komplektist.

Seinamaterjal: Kipsplaat või kips/krohvi-
segu ilma puitkarkassita.

Kinnitus: Tüübel ja kruvi. Sobib nt 8 mm 
tüübel IKEA FIXA kruvide ja tüüblite 
komplektist. 

Seinamaterjal: Kivipind.

Kinnitus paksule seinale: Tüübel ja kruvi. 
Sobib nt 8 mm tüübel IKEA FIXA kruvide ja 
tüüblite komplektist. 

Kinnitus õõnsale seinale: õõnespaneeli 
tüübel.
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* See mööbliese tuleb kaasasoleva kinnitusega seina külge kinnitada, et hoida ära 
mööbli ümberkukkumine.

KÕIK OSAD JA HINNAD

BRIMNES kapp, 78×41×95 cm.*

Klaas, valge 503.006.66 95 €
Klaas, must 003.006.64 95 €

BRIMNES kapp 78×41×95 cm.*

Valge 403.006.62 70 €
Must 803.006.60 70 €

BRIMNES raamaturiiul, 60×41×190 cm.*

Valge 903.012.25 99 €
Must 403.012.23 99 €

BRIMNES voodikastidega voodiraam.

Valge
140×200 cm 502.287.17 129€
160×200 cm 302.287.18 145€

BRIMNES panipaigaga 
voodipeats.
Valge
140 cm 202.287.09 50 €
160 cm 802.287.11 60 €

BRIMNES 2 sahtliga päevavoodi.

Valge
80/160×200 cm 002.287.05 165 €

BRIMNES öökapp

Valge
39×41×58 cm. 102.349.42 39,99 €

BRIMNES tualettlaud
Valge
70×42×77 cm.* 702.904.59 69 €

BRIMNES 3 sahtliga kummut

Valge
78×41×95 cm 003.920.41 79 €

BRIMNES 4 sahtliga kummut, 39×124 cm.*

Valge, matt klaas 403.920.44 79 €
Must, matt klaas 603.920.43 79 €

BRIMNES 4 sahtliga kummut, 78×41×124 cm.*

Valge 903.920.46 99 €

Must 103.920.45 99 €

BRIMNES 2 uksega riidekapp, 78×50×190 cm.*

Valge 404.004.78 105 €
Must 804.004.76 105 €

BRIMNES 3 uksega riidekapp, 
117×50×190 cm.*

Valge
404.079.22 139 €

Must 604.075.77 139 €
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LISATOOTED

NISSEDAL peegel, 40×150 cm.

Valge 303.203.16 29 €
Must 303.203.21 29 €

NISSEDAL peegel, 65×150 cm.

Valge 103.203.17 49 €
Must 703.203.19 49 €

NISSEDAL peegel, 65×65 cm.

Valge 203.203.12 25 €
Must 503.203.20 25 €

SKUBB hoiukast, 44×55×19 cm. 

Valge 302.903.62 4,99 €
Must 902.903.64 4,99 €

SKUBB jalatsikarp, 22×34×16 cm, 4 tk kmpl. 

Valge 901.863.91 9,99 €
Must 301.933.75 9,99 €

SKUBB 6-osaline hoidik, 35×45×125 cm. 

Valge 002.458.80 9,99 €
Must 802.458.76 9,99 €


