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vaata www.IKEA.ee. Täpsemat tooteinfot leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik üksused vajavad kokkupanemist.

Kõik väärivad kaunist hommikut
GODMORGON vannitoasari tagab sulle ja sinu perekonnale kauni ja 
korrastatud vannitoa, mis tagab mõnusa hommiku alguse kõigile.

Kui sul on vähe ruumi, meeldivad sulle kindlasti meie kitsad kapid 
ja seinakapid, mis võtavad väga vähe põrandapinda. Kui jagad 
oma vannituba teistega, tutvu meie kahekordsete valamutega ja 
segistitega, mis säästavad nii aega kui ka väärtuslikku vett. Sahtlite 
eemaldatavate vaheseinte abil saad kõigest hea ülevaate ja hoiad 
sahtli korras.

Tänu nutikale tootmistehnoloogiale, kus kasutatakse vertikaalselt 
mähitud fooliumi, peab GODMORGON sari pikki aastaid vastu veele 
ja niiskusele. Komplekti ostmine on lihtne, sest valamukapp ja sahtlid 
moodustavad ühtse terviku. Sina pead välja valima ainult valamu ja 
segisti. Soovime sulle ilusat hommikut!

OSTUJUHEND

GODMORGON
Vannitoamööbel

Ohutus
Mööbel peab olema seina 
külge kinnitatud kaasasolevate 
seinakinnitustega. Erinevad 
seinamaterjalid nõuavad erinevat 
tüüpi kinnitusvahendeid. Kasuta 
oma koduseinte jaoks sobivaid 
kinnitusvahendeid, mida müüakse 
eraldi.

Veendu, et su vannitoa seinad 
toetaksid valamukapi raskust, 
vastasel juhul kasuta kapijalgu.

Hooldus ja 
puhastamine 
Pühi mööbel puhtaks vees või 
mitteabrasiivses puhastusvahendis 
niisutatud lapiga, seejärel kuivata 
pind puhta lapiga.

Valamu ja segisti tuleb pühkida 
puhtaks vees või mitteabrasiivses 
puhastusvahendis niisutatud 
lapiga.

Keraamilised valamud on 
vastupidavad enamikele 
kemikaalidele, välja arvatud 
tugevatele hapetele ja tugevatele 
leelistele.

Purustatud marmorist valmistatud 
valamud ei tohi kokku puutuda 
ammoniaagi, hapete, kangete 
puhastusvahendite, juuksevärvi 
ega klooriga.

Lisateavet leiad IKEA vannitubade 
garantiivoldikust.
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otse üles. Kuid sageli ei jõua soe vesi välja ja peatub torudes. 
Kui tõstad meie kraani kangi otse üles, eraldub ainult külm 
vesi, mis vähendab sooja vee raiskamist. Sooja vee vabasta
miseks tõsta kang vasakule. 

4. Nüüd on aeg valida, mida panna kraanikausi ümber ja koha
le: peeglid, peegelkapid, kõrged kapid, kõrged peegeluksega 
kapid, seinakapid. Kombineerimisvõimalusi on lõputult. 
Vali just endale sobiv stiil ja ära unusta, et GODMORGON 
on nüüd saadaval ka traditsioonilises stiilis, mille leiab 
GODMORGON Kasjön nime alt. 

5. Kui soovid oma vannitoale teistsugust ilmet, võid ühen
dada GODMORGON valamukapi TOLKEN tööpinna ning 
TÖRNVIKEN, HÖRVIK, KATTEVIK ja GUTVIKEN tööpinnale 
paigaldatavate valamutega. IKEA vannitoa tööpinna puhul 
on erilist tähelepanu pööratud kvaliteedile, nii et need on 
veekindlad, vastupidavad ja kestavad kaua. Tööpindu on saa
daval kuues erinevas suuruses, mis sobivad GODMORGON 
valamukapiga ideaalselt. Vali selline, mis sobib sulle ja su 
vannitoale kõige paremini. 

6. Seejärel saad oma vannitoa sisustamise lõpetada VILTO, 
BROGRUND ja KALKGRUND sarja mööbliga, mis võimaldab 
luua nutikaid ja funktsionaalseid avatud hoiustamislahendu
si. Need sobivad mõõtude poolest GODMORGON sarjaga, et 
saavutaksid vannitoas ühtse stiili.

1. Vannituba planeeries arvesta esmalt, kui palju vaba seina
pinda sul valamukapi ja valamu jaoks on, kuna just need 
moodustava vannitoa keskme. GODMORGON sari koosneb 
erineva suuruse ja mahuga valamukappidest. Kui oled 
valamu kapi suuruse otsustanud, vali selle toon ja viimistlus. 
Valamukapi võid seinale kinnitada kas koos tugijalgadega või 
ilma. 
GODMORGON sarja valamukappide sahtlid liiguvad sujuvalt 
ja need saab täielikult välja tõmmata, nii et saad kõik asjad 
sahtlist kergesti kätte. Stopper ei lase sahtlitel välja kukkuda 
– hea lahendus, kui sinu peres kasvavad uudishimulikud lap
sed. Sahtlite sisse paigutatud eemaldatavad vaheseinad või
maldavad sul ruumi vastavalt vajadustele korrastada. Lisades 
sahtlisse mõne läbipaistva GODMORGON karbi, hoiad korras 
kõik enda ehted, meigitarvikud, juukseharjad, kreemid ja 
šampoonidpudelid. GODMORGON sahtlid on praktilised ning 
neid on lihtne kokku panna. 

2. IKEA valamud on saadaval eri mõõtudes ja eri materjalidest. 
Vali, kas soovid paigaldada ühe või kahekordse valamu 
tööpinna sisse või hoopis selle peale. Meie valamud on kas 
keraamilised või purustatud marmorist. Keraamiliste valamu
te viimistlus on glasuuritud, et neid oleks lihtne puhastada. 
Lisaks on need vastupidavad valamud kriimustuskindlad.
Purustatud marmor koosneb peamiselt purustatud mineraa
lidest, mida hoiavad koos sideained. Purustatud marmorist 
valamud on siledad, vastupidavad ja neid on lihtne puhasta
da. Kõik valamud on varustatud vesiluku ja valamusõelaga. 
Vesilukk on paindlik ja seda saab ühendada nii pesumasinate 
kui ka nõudepesumasinatega. 

3. IKEA pakub laia valikut segisteid. Vali segisti selle funktsiooni 
ja disaini järgi. Kõik segistid, peale OLSKÄR segisti, on varus
tatud valamu sõelakomplektiga. Kõikidel IKEA kraanidel on 
vooluregulaator, mis kasutab 50% vähem vett, kuid tagab, et 
veevool tunduks sama tugev. 
Enamikel meie kraanidel on eriline omadus – kraanist tuleb 
kõigepealt külma vett, et energiat säästa. Tavaliste kraanide 
puhul vabaneb korraga nii soe kui külm vesi, kui tõstad kangi 
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GODMORGON kõik osad ja hinnad
Valamukappide ja kõrgete kappide käepidemete disain oleneb sellest, millise viimistluse valid. Käepidemed on lisatud. Laius x sügavus x kõrgus.

GODMORGON valamukapp, 40 × 47 × 58 cm.

Mustjaspruun 703.246.47 99 €
Valge 003.246.60 79 €
Valge peitsitud tamm 203.246.64 99 €
Kõrgläikega valge 903.246.51 99 €

GODMORGON valamukapp, 40 × 47 × 58 cm.

Kasjön helehall 903.922.49 129 €
Kasjön valge 503.922.51 129 €

GODMORGON valamukapp, 60 × 32 × 58 cm.

Mustpruun 503.304.42 89 €
Valge 803.304.50 69 €
Valge peitsitud tamm 503.304.56 89 €
Kõrgläikega valge 603.304.46 99 €
Resjön valge 303.909.60 119 €

GODMORGON valamukapp, 60 × 32 × 58 cm.

Kasjön helehall 403.876.17 129 €
Kasjön valge peitsitud tamme efekt 503.304.56 89 €
Kasjön valge 203.876.18 129 €

GODMORGON valamukapp, 60 × 47 × 58 cm.

Mustpruun 203.441.10 99 €
Valge 402.811.02 79 €
Valge peitsitud tamm 602.261.95 99 €
Kõrgläikega valge 801.955.36 109 €
Resjön valge 403.909.69 129 €

GODMORGON valamukapp, 60 × 47 × 58 cm.
Kasjön helehall 103.876.28 149 €

Kasjön valge 903.876.29 149 €

GODMORGON valamukapp, 80 × 47 × 58 cm.

Mustpruun 303.441.19 119 €
Valge 002.811.04 99 €
Valge peitsitud tamm 802.261.99 119 €
Kõrgläikega valge 301.809.95 129 €
Resjön valge 903.909.81 159 €

GODMORGON valamukapp, 80 × 47 × 58 cm.

Kasjön helehall 503.876.45 159 €

Kasjön valge 003.876.43 159 €

GODMORGON valamukapp, 100 × 47 × 58 cm.

Mustjaspruun 903.441.02 149 €
Valge 003.441.06 119 €
Valge peitsitud tamm 303.441.38 149 €
Kõrgläikega valge 803.440.94 159 €
Resjön valge 403.909.88 179 €

GODMORGON valamukapp, 100 × 47 × 58 cm.
Kasjön helehall 203.876.56 169 €

Kasjön valge 003.876.57 169 €

GODMORGON valamukapp, 120 × 47 × 58 cm.

Mustjaspruun 403.441.28 199 €
Valge 603.441.32 169 €
Valge peitsitud tamm 003.441.49 199 €
Kõrgläikega valge 303.440.96 229 €

GODMORGON ühe uksega seinakapp, 40 × 14 × 96 cm.

Mustjaspruun 801.475.26 59 €
Valge 402.810.98 39 €
Kõrgläikega valge 601.475.13 59 €
Resjön valge 103.909.99 69 €

 

GODMORGON kõrge kapp, 40 × 32 × 192 cm.

Mustjaspruun 703.440.61 129 €
Valge 003.440.69 99 €
Kõrgläikega valge 803.440.65 129 €
Valge peitsitud tamm 603.440.71 119 €
Resjön valge 403.910.11 169 €

GODMORGON kõrge kapp, 40 × 32 × 192 cm.
Kasjön helehall 903.922.73 179 €
Kasjön valge 703.922.74 179 €
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GODMORGON peegelkapp.

40 × 14 × 96 cm 102.302.27 129 €
60 × 14 × 96 cm 102.189.99 169 €
80 × 14 × 96 cm 103.043.55 219 €
100 × 14 × 96 cm 603.043.53 249 €

GODMORGON Kasjön helehall peegelkapp.
60 × 14 × 96 803.923.15 199 €
80 × 14 × 96 203.922.38 249 €

GODMORGON Kasjön valge peegelkapp.
60 × 14 × 96 603.923.16 79 €
80 × 14 × 96 003.922.39 249 €

GODMORGON peegel.

60 × 96 cm 301.491.32 25 €
80 × 96 cm 101.821.65 27 €
100 × 96 cm 901.491.29 29 €

GODMORGON pesukapp, 40 × 47 × 58 cm.

Kasjön valge 203.922.62 109 €

GODMORGON kõik osad ja hinnad
Valamukappide ja kõrgete kappide käepidemete disain oleneb sellest, millise viimistluse valid. Käepidemed on lisatud. Laius x sügavus x kõrgus.

GODMORGON laegastega karp, 32 × 28 × 10 cm.

Suitsune 104.002.67 14,99 €

GODMORGON kaanega karp, 5 tk kmpl, 
24 × 20 × 10 cm.
Suitsune 504.002.70 9,99 €

GODMORGON karp, 2 tk kmpl, 
34 × 17 × 3 cm.
Suitsune 904.002.73 4,99 €

GODMORGON jalg, 14/25 cm.
Ümar/roostevaba teras 303.498.38 7 €

GODMORGON Kasjön jalg, 17/26 cm.
Läikiv 903.917.30 7 €

GODMORGON LED kapi-/seinavalgusti, 
alumiinium.
60 cm 202.508.99 40 €
80 cm 102.509.13 50 €
100 cm 002.509.18 60 €

GODMORGON LED kapi-/seinavalgusti, valge.
60 cm 204.298.97 40 €
80 cm 004.298.98 50 €
100 cm 404.298.96 60 €
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Valamud ja segistid
Kõigile IKEA kraanidele ja kraanikaussidele kehtib 10aastane kvaliteedigarantii. Laius × sügavus × kõrgus.

Lisateavet leiad 
garantiivoldikust.

ODENSVIK valamu, keraamiline, valge. 
Komplekti kuulub valamusõel ja vesilukk.

43 x 49 x 6 cm, ühekordne 004.387.94 60 €
63 × 49 × 6 cm, ühekordne 501.955.52 70 €
83 × 49 × 6 cm, ühekordne 401.808.05 100 €
103 × 49 × 6 cm, ühekordne 001.939.37 110 €
103 × 49 × 6 cm, kahekordne 001.356.12 140 €
123 × 49 × 6 cm, ühekordne 201.939.41 120 €
123 × 49 × 6 cm, kahekordne 801.356.13 170 €

 

BRÅVIKEN valamu, purustatud marmor. 
Komplekti kuulub valamusõel ja vesilukk.
61 × 49 × 10 cm, ühekordne, valge 301.955.48 120 €
80 × 48 × 10 cm, ühekordne, valge 901.807.99 150 €
100 × 48 × 10 cm, ühekordne, valge 301.354.46 160 €

HAGAVIKEN valamu, keraamiline. 
Komplekti kuulub valamusõel ja vesilukk.
63 × 34 × 7 cm, valge 803.245.00 70 €

GUTVIKEN tööpinnale paigaldatav valamu, keraamiline.

29 × 39 × 10 cm, valge 903.549.59 60 €

TÖRNVIKEN tööpinnale paigaldatav valamu, keraamiline. 
Komplekti kuulub valamusõel ja vesilukk.
45 cm × 14 cm, valge 902.915.18 60 €

HÖRVIK tööpinnale paigaldatav valamu, purustatud 
marmor. Komplekti kuulub valamusõel ja vesilukk.
45 × 32 × 12 cm, valge 303.589.36 100 €

KATTEVIK tööpinnale paigaldatav valamu, purustatud 
marmor.
40cm × 15 cm, valge 303.589.41 100 €

LILLSVAN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 704.003.25 40 €

PILKÅN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 504.003.26 40 €

  

OLSKÄR segisti, ilma valamusõelata.

Kroomitud messing 702.177.51 19,99 €

  

ENSEN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.813.80 50 €

RUNSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 502.621.22 50 €

  

DALSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 302.812.92 60 €

 

SVENSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 802.994.21 60 €

GRANSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.030.90 60 €

 

LUNDSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 402.400.17 80 €

ASPSKÄR segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 403.430.63 80 €

BROGRUND segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 603.430.81 60 €

BROGRUND kõrge segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 103.430.93 80 €

LÖVSKÄR segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 103.430.69 120 €

HAMNSKÄR segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 803.430.75 80 €
Must 103.472.13 90 €
Messing 503.472.06 80 €

HAMNSKÄR kõrge segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 003.546.09 80 €

VOXNAN segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 303.430.87 70 €

VOXNAN kõrge segisti, valamusõelaga.
Kroomitud messing 603.430.57 90 €
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TOLKEN tööpind, kõrgsurvemelamiin. 

Antratsiit.
82 × 49 × 2 cm 003.547.27 40 €

Valge
82 × 49 × 2 cm 103.547.03 40 €

Bambus.
82 × 49 × 2 cm 403.712.73 50 €
Marmorefekt.

62 x 49 x 2  cm 503.546.97 40 €

82 × 49 × 2 cm 503.547.01 50 €
102 x 49x 2 cm 803.546.86 60 €

STORJORM peegelkapp, 2 ust/
integreeritud valgustus,
 60 × 14 × 96 cm.
Valge                                                        402.481.22      169 €

STORJORM peegelkapp, 2 ust/integreeritud valgustus,
80 × 14 × 96 cm. 
Valge 202.481.23 199 €

STORJORM peegelkapp, 2 ust/integreeritud valgustus,
100 × 14 × 96 cm. 
Valge 202.481.18 229 €

STORJORM integreeritud valgustusega peegel,  
60 × 80 cm.
Valge 702.481.25 89 €

VILTO riiul, 46 × 26 × 150 cm.

Kask 903.444.56 65 €
Must 703.587.41 65 €

VILTO riiul, 47 × 20 × 90 cm.

Kask 703.444.57 34,99 €
Must 103.587.44 34,99 €

Lisatarvikud
Laius × sügavus × kõrgus.

VILTO rätikuredel, 57 × 150 cm.

Kask 003.444.51 32,99 €
Must 003.587.54 32,99 €

VILTO panipaigaga pink, 48 × 30 × 45 cm.
Kask 403.444.49 25,99 €
Must 803.587.50 25,99 €

VILTO astepink, 40 × 32 × 25 cm.
Kask 603.444.53 15,99 €
Must 403.587.47 15,99 €

BROGRUND karp, 3 tk kmpl,
2 tk 14 × 10 × 7 cm ja 1 tk 28 × 10 × 7 cm
Läbipaistev hall/valge 103.290.92 7,99 €

BROGRUND 3-osaline vannitoakomplekt, 
tops, seebidosaator ja seebialus.
Plast/sünteetiline kautšuk 804.565.57 5,99 €

BROGRUND seebidosaatori hoidik, 9 × 5 cm.

Roostevaba teras 403.346.24 4,49 €

BROGRUND peegel, 3 × 49 × 27 cm, Ø 17 cm.

Roostevaba teras 503.285.28 11,99 €

BROGRUND klaasriiul, roostevaba teras.

67 cm 103.285.30 16,99 €
47 cm 303.340.02 11,99 €

BROGRUND nurgariiul, 
laius 19 × 19 × 58 cm.
Roostevaba teras 304.089.79 16,99 €

BROGRUND rätikureeling, roostevaba teras.

67 × 13 cm 303.285.34 11,99 €
47 × 13 cm 403.340.06 8,99 €
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BROGRUND rätikureelinguga seinariiul, roostevaba teras.

67 × 27 cm 703.339.82 16,99 €
47 × 27 cm 903.340.04 11,99 €

BROGRUND nagi uksele, laius 29 cm.

Roostevaba teras 203.285.44 8,99 €

BROGRUND nagi, 29 × 4 × 7 cm.
Roostevaba teras 703.285.32 8,49 €

BROGRUND nagi, 2 tk pakis.
Roostevaba teras 603.285.42 3,69 €

BROGRUND tualettpaberihoidja, laius 13 cm.

Roostevaba teras 003.285.40 4,99 €

BROGRUND tualetihari, pikkus 40 cm.
Roostevaba teras 403.285.38 11,99 €

BROGRUND prügikast, 21 × 14 × 27 cm.
   
Roostevaba teras 704.333.64 12,99 €

KALKGRUND rätikureeling, 63 × 14 cm. 

Kroomitud 902.914.72 14,99 €

KALKGRUND nagi, 2 tk kmpl.

Kroomitud 502.914.74 5,99 €

KALKGRUND klaasriiul, 62 × 11 cm. 
Maksimaalne koormus 5 kg.

402.929.02 11,99 €

KALKGRUND duširiiul, 24 × 6 cm. 

Kroomitud 702.914.87 14,99 €

KALKGRUND tualetihari/hoidik, pikkus 45 cm. 

Kroomitud 502.929.06 14,99 €

KALKGRUND tualettpaberihoidja, laius 14 cm.

Kroomitud 002.914.76 8,99 €

KALKGRUND seebidosaator, kõrgus 14 cm.

Kroomitud 602.914.78 9,99 €

KALKGRUND hambaharjatops, kõrgus 13 cm.  

Kroomitud 002.914.81 5,99 €

BOLMEN astepink, 
44 × 35 × 25 cm, maksimaalne koormus 150 kg.
Valge 602.651.63 5,49 €

SAXBORGA peegelkaanega karp, 24 × 17 cm

Plastik/kork 803.918.82 12,99 €

SAXBORGA kaanega purk ja kandik, 5 tk kmpl.

Klaas/kork 403.918.79 12,99 €

SAXBORGA kandik, 2 tk kmpl, 17 × 25 × 2 cm.

Kork 003.918.81 5,99 €

Lisatarvikud
Laius × sügavus × kõrgus.



Lisatarvikud

LAE, SEINA & KAPIVALGUSTUS
SÖDERSVIK LED laelamp, läikiv valge. Sisseehitatud LED. 
Juhtmega hämardaja abil saab valgust reguleerida. 
21 cm 504.562.19 49,99 €

SÖDERSVIK LED seinalamp, läikiv valge. Sisseehitatud LED. 
Tagab ühtlase valguse, mis sobib hästi peegli ja valamu 
ümbruse valgustamiseks. Valgust saad reguleerida kahes 
jaos üheainsa puudutusega, kuna lambil on sisseehitatud 
puutetundlik hämardaja.
70 cm 804.562.27 59 €

FRIHULT laelamp. Klaasist lambikuppel tagab kogu ruumis 
tasakaalustatud üldvalgustuse. Lambipirne müüakse eraldi. 
IKEA soovitab LED lambipirni (E14, chandelier, opaalvalge).
Must 704.315.48 14,99 €

Roostevaba teras 104.164.09 14,99 €

FRIHULT lae-/seinalamp. Klaasist lambikuppel tagab kogu 
ruumis tasakaalustatud üldvalgustuse. Lambipirne müüakse 
eraldi. IKEA soovitab LED lambipirni (E14, chandelier, 
opaalvalge).
Must 704.315.53 12,99 €

Roostevaba teras 204.315.60 12,99 €

FRIHULT seinalamp. Mitmekülgne lamp, mida saab 
paigaldada suunaga üles või allapoole, eraldi peegli kohale 
või paaris teise lambiga. Lambipirne müüakse eraldi. IKEA 
soovitab LED lambipirni (E14, chandelier, opaalvalge).
Must 804.315.62 16,99 €

Roostevaba teras 404.316.01 16,99 €

LAKENE LED süvistatav LED kohtvalgusti. 
Sisseehitatud LED. Ei ole hämardatav.

903.322.41 3,49 €

NUTIVALGUSTUS
LEPTITER LED süvistatav kohtvalgusti. Sisseehitatud LED. 
TRÅDFRI kaugjuhtimispulti müüakse eraldi. Valgustuse 
hämardamiseks on vaja TRÅDFRI kaugjuhtimispulti. Ei sobi 
kasutamiseks juhtmega hämardajaga.
Hämardatav/valge spekter 503.535.13 19,99 €

TRÅDFRI pult. TRÅDFRI puldi abil saad valgust hämardada 
ilma, et peaksid paigaldama juhtmed.

104.607.51 11,99 €

TRÅDFRI juurdepääs/lüüs. TRÅDFRI juurdepääsu ja IKEA 
Home smart rakendusega saad iga valgusallikat eraldi 
juhtida, luua erinevat tüüpi valgustusseadeid ja juhtida neid 
puldi või rakenduse abil. Saad valgusallika välja lülitada, 
sisse lülitada, hämardada, valida värve ja vahetada sooja 
valguse külma vastu.

403.378.06 34,99 €

SAHTLIVALGUSTUS
STÖTTA LED valgusriba. Sisseehitatud LED. Tuli lülitub 
automaatselt sisse ja välja, kui sahtli avad või sulged, nii et 
energiat ei lähe raisku. Patareisid müüakse eraldi; vaja on 
4  AA-tüüpi patareid (2 tk 32 cm LED valgusriba jaoks). IKEA 
soovitab LADDA laetavaid akupatareisid.
32 cm 103.600.87 9,99 €
52 cm 503.600.90 12,99 €
72 cm 903.600.93 15,99 €
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