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Unistad uinakust päikesepaistel? Või värskendavast joogist sõpradega? Või hoopis 
hetkest iseendale? Unistuste täide viimiseks ei pea sa kodust kaugemale vaatama ja 
seda isegi siis, kui sul on vähe ruumi. Kasuta pisut kujutlusvõimet ja sisusta õueala IKEA 
õuemööbliga. Meie valikust leiad kõik vajaliku nii einestamiseks, lesimiseks, aiatööde 
tegemiseks, asjade hoiustamiseks kui ka pesu kuivatamiseks. Sirvi kataloogi ja tutvu 
võimalustega ning peagi saad nautida ideaalset puhkust omaenda aias või terrassil.

Veeda rohkem aega 
värskes õhus



Lesi ja lõõgastu

Õues, looduse keskel on lihtne aeg maha võtta ja mitte millegi tegemist nautida. Rannas, 
rõdul või oma aias – muuda iga koht mõnusaks ja meeldivaks, et saaksid täielikult lõõgastuda. 
Meie valikust leiad eri stiilides mooduldiivanid, võrkkiiged, lamamistoolid, valgustid, tekstiilid 
ja kõik muu, mida läheb vaja mõnusa õuelesila loomiseks.
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Värskes õhus einestamine mõjub eriliselt. Ehk on see linnulaul, mis saadab toiduvalmista-
mist? Või kaunist ilma nautivate inimeste rõõmus jutuvada? Võib-olla annab erilise tunde 
hoopis loodusega ühes hingamine? Üks on aga kindel – selleks, et saaksid värsket õhku ja 
oma einet täielikult nautida, võiks sinu aias olemas olla nii lauad ja toolid kui ka mõnus grill 
ning nii mõnedki aiandus tarvikud. Meie juurest leiad kõik vajaliku ühest kohast.

Eine värskes õhus
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Juba varsti saad sa oma aias või terrassil mõnusalt aega veeta! Vaata, milliseid 
võimalusi sulle pakume, ja järgi neid üldisi nõuandeid. Järgmiselt leheküljelt leiad 
täpsemat infot nii suurte kui väikeste õuealade sisustamiseks. Pea meeles, et mööbel, 
mida siin näitame, on mõeldud õues kasutamiseks. Tee enda õuealast plaan ja märgi 
kõik mõõdud, et näha, mis sinna kõige paremini sobib.
Seejärel järgi meie häid nõuandeid:

Säästa aega ja ruumi
Kui kasutad õueala vaid aeg-ajalt 
või soovid hõlpsalt head tulemust 
saavutada, vali mööbel, mis on kerge, 
kokkupandav ja virnastatav ja mille saab 
vajadusel ka ruttu tuppa tuua. Kui aga 
toas mööbli jaoks ruumi pole, kaitse 
seda kindlasti veekindla kattega.

Vaibad ja põrandakate
Vaibad ja põrandakate muudavad sinu ruumi välimust 
täielikult. Nende abil on mis tahes maapind mugavam 
ja seda on lihtsam puhastada. 

Valgustus 
Valgustus julgustab sind võimalikult palju aega ka 
pimedal ajal õues veetma. Kenasti valgustatud 
õue ala on tore vaadata ka siis, kui ise toas viibid.

Taimed ja lilled
Taimed ja lilled toovad looduse sulle 
lähemale. Kui sa aga ei tunne tugevat 
kirge aianduse vastu, saavutad sama 
efekti ka kunstlilledega.

Padjad
Padjad väljendavad sinu isikupära. Sobita 
omavahel erinevaid värvitoone ja mustreid 
ning erinevas suuruses patju. Aseta need 
diivanitele ja toolidele, et istmed mõjuksid 
dekoratiivselt ja oleksid ühtlasi pehmemad. 
Kui padjad pole parasjagu kasutusel, kaitse 
neid hoiukottides või -kastides.

Varjud ja sirmid
Kui soovid end kaitsta UV-kiirte või uudishimulike 
silmade eest, läheb sul kindlasti vaja kas päikesevarju, 
varikatust, võrku, varjualust või sirmi, mis seda 
üles annet täidaks.

Kõik ühes stiilis
Järgi ka õues sama stiili, mis 
valitseb siseruumides. Nii on sise- 
ja välisruumid visuaalselt ja 
emotsio naalselt seotud.

Materjal loeb
Materjalide valik sõltub sellest, mis 
on sinu soovid ja vajadused. Kui 
sulle meeldib puit, pea meeles, 
et sellega kaasneb ka kohustus 
mööb lit aeg-ajalt hooldada. Kui 
soovid lihtsamalt läbi ajada, 
on parem valik plast, teras 
ja alumiinium.

Kuid niiskuse ja päikesepaiste eest 
peab mööblit alati kaitsma. Eriti 
kehtib see puidu puhul, kuid ka 
selli sed vastupidavad materjalid, 
nagu plast, teras ja alumiinium, 
vajavad aeg-ajalt kaitset. Nii 
kestab mööbel kauem.

Kuidas õueala sisustada?
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Kuidas väiksemat ruumi sisustada? Kuidas suuremat ruumi sisustada?

Suuremal õuealal on sul ka rohkem võimalusi. Selleks, et enda valikuid kitsendada, mõtle esmalt oma lemmikkohale siseruumides. Mis muudab 
selle mõnusaks ja funktsionaalseks? Loo samasugune õhkkond ka õuealale.

Ükski õueala pole liiga väike selleks, et jälgida pilvede liikumist. Kõige paremat nõu väikese ruumi sisustamiseks saad siis, kui vastad küsimusele, 
mida sa seal teha soovid. Kas soovid seal pigem tukastada, einestada või sõpradega aega veeta?

Selleks, et sinu suur õueala oleks sama õdus kui sinu 
lemmikkoht siseruumides:

Millist rolli peaks sinu pisike õueala täitma?

Tahan seda kõike! 
Kui oskad sellest unistada, oskad seda ka teha. Tee endale selgeks, 
mis on sinu jaoks kõige olulisem. Kui saad seal tegeleda oma 
lemmik tegevustega, veedad kindlasti õuealal rohkem aega.

1. Mis asub tähelepanu keskkpunktis? 
Esmalt vali koht kõige suuremale mööbliesemele. Selleks võib olla 
näiteks suur söögilaud või mooduldiivan. Nii võid kindel olla, et see ikka 
ära mahub. Kõik muu paiguta aga sellest mööbliesemest lähtuvalt. 

2. Loo eri tegevusteks eraldi alad 
Pane mööbel paika vastavalt aladele – kindel ala võiks olla nii 
lõõgastumiseks, einestamiseks, mängimiseks kui ka kõigeks muuks, mis 
sinu jaoks oluline on. Selleks, et neid alasid üksteisest eraldada, kasuta 
 vaipu, põrandakatteid, valgusteid, sirme ja varikatuseid. 

3. Et kõik end koduselt tunneksid 
Lase pereliikmetel ja külalistel valida, kus ja kuidas nad aega veeta 
soovivad. Selleks võiks õuealal olla piisavalt erinevaid istumiskohti ja 
patju ning kaste, riiuleid ja kappe, kuhu panna enda asjad. Ära unusta, 
et ka lastel on oma erilised soovid ja vajadused. 

4. Kõik vajalik käeulatuses 
Tee nii, et sa ei peaks pidevalt jooksma toa vahet, et sealt asju tuua. 
Riiulitesse, kappidesse, kastidesse ja nagidele mahuvad kõik padjad, 
mänguasjad ja muu vajalik.

1. Veeda aega üksinda või seltskonnas 
Siin on võtmesõnaks sinu lemmik pehme iste, 
olgu selleks siis tugitool, kiiktool, väike diivan või 
võrkkiik. Kui oled peamise istumisala paika pannud, 
on aeg lisada ka mõned kokkupandavad toolid, 
virnas tatavad taburetid ja tumbad. Kui ühendad 
oma vahel ühekohalise diivanimooduli ja tumba, on 
sul olemas lamamistool, mis toimib vajadusel ka 
lisa istmena sõbrale. 

2. Naudi vabas õhus einestamist 
Alustuseks piisab kahest toolist ja lauakesest. Kui 
terve komplekt ära ei mahu, osta mööblitükid 
eraldi. Kui vajad vaid kohta, kus kergemat einet 
nautida, piisab ka abilauast või pingist. 

3. Leia koht ja aeg enda hobidele 
Aiandushuvilisele tulevad appi taimepostamendid, 
lattvõred ja riputatavad lillepotid. 
Joogaharrastajana saad endale piisavalt 
sirutamisruumi tekitada, viies mõned kerged 
mööbliesemed tuppa.

4. Leia igale asjale oma koht 
Kui leiad ruumi panipaigaga pingile, on sinu 
õuealal juures koht, kus saad samaaegselt oma 
asju hoida ja istuda. Asjade mahutamisel tulevad 
appi ka kastid, nagid, riiulid ja kapid.

Kuidas õueala sisustada?Kuidas õueala sisustada?
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Ideaalse kogemuse retsept
Öine maiustamine rõdul ja nädalalõpu laisad hommikusöögid terrassil – kas see ei kõla 
mitte hästi? Selleks, et saaksid soovi korral alati kauni vaate ja hea seltskonna saatel 
einestada, tuleb koju varuda sobivad lauad ja toolid. Meie valikust leiad kindlasti enda 
maitse järgi toolid, pingid ja taburetid, laudadest rääkimata. Mõtle läbi, millises stiilis 
sinu õueala peaks olema ja kui palju oled valmis mööblit hooldama, kuna see aitab 
meie laiast valikust leida just selle õige. Ja ära unusta lisada rohelust!

Õues einestamine
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SJÄLLAND on 
isikupärane ja vajab vähe 
hooldamist. Sarjas on 
kasutatud vastupidavat 
eukalüptipuitu ja 
alumiiniumit ning klaasi. 
Siit leiab nii väiksemasse 
kui suuremasse ruumi 
sobivaid mööbliesemeid.

BONDHOLMEN on 
meie uus sari, kust leiab 
mööbliesemed värskes 
õhus einestamiseks ja 
lesimiseks. Traditsioonilises 
stiilis sari on inspireeritud 
käsitööst ning on mõõtudelt 
tavapärasest suurem. 
Valmistatud kvaliteetsest 
ja jätkusuutlikust allikast 
pärinevast eukalüptipuidust, 
mis on kaetud halli peitsiga, 
et mööbel oleks kaunim 
ja vastupidavam. Loe 
BONDHOLMEN sarja 
kohta lähemalt lk 16.

VÄDDÖ säästab ruumi, 
kuna mööbliesemeid saab 
virna laduda ja kokku 
panna. Pulbervärvitud 
teras ja plast, millele on 
antud puidu välimus.

TÄRNÖ on kokkupandav. 
vastupidav ja igati 
armastusväärne. Sarja 
tooted on valmistatud 
akaatsiapuidust ja 
pulbervärvitud terasest. 
Puit on kaetud helepruuni 
peitsiga, et tulemus 
oleks veelgi kaunim ja 
vastupidavam.

FALHOLMEN on valmista-
tud vastupidavast jätku-
suutlikust allikast pärine-
vast akaatsiapuidust, mille 
muudab veelgi kaunimaks 
helepruun peits. Toolid on 
võimalik laduda virna, et 
saaksid vajadusel 
ruumi säästa.

LÄCKÖ on inspireeritud 
traditsioonilisest 
sepistatud aiamööblist. 
Valmistatud 
pulbervärvitud terasest 
või plastist rotang palmist. 
Sarja tooted ei vaja erilist 
hooldust.

ASKHOLMEN on 
valmistatud vastupidavast 
ja jätkusuutlikust 
allikast pärinevast 
akaatsiapuidust, mis 
on kaetud helepruuni 
peitsiga. Sarjast leiab 
ka kokkupandavaid 
mööbliesemed, mis 
sobivad hästi väikesele 
rõdule.

SALTHOLMEN on 
kokkupandav ja sobib 
seega ideaalselt 
väikesele rõdule. Sari on 
valmistatud vastupidavast 
ja lihtsasti hooldatavast 
pulbervärvitud terasest. 
Ühtlasi on tooted juba 
eelnevalt kokku pandud, 
et saaksid mööblit kohe 
nautima hakata.

Kas oled valmis sukelduma aiamööbli kirevasse maailma, ent ei ole kindel, millest alustada? Siin 
näitame sulle meie lemmiksarju, et ka sina saaksid nende välimuse ja heade külgedega tutvuda. 
Järgmistel lehekülgedel saad lähemalt lugeda mööbli funktsioonide, mõõtude, materjalide, 
värvitoonide ja hindade kohta. Ehk leiad just siit endale sobiva lahenduse?

ÄPPLARÖ on valmistatud vastupidavast ning jätku-
suutlikust allikast pärinevast akaatsiapuidust ning 
sarjast leiab nii kokkupandavaid mööbliesemeid, mis 
sobivad hästi väiksele rõdule, kui ka pikendatavaid 
söögilaudu, mis passivad hästi suurde aeda. 
Kui oma vahel rääkida, siis just APPLARÖ sarja 
armastame me ise kõige rohkem, aga ära sellest 
teistele mööbli sarjadele räägi. APPLARÖ on meie 
kõige suurem õuemööblisari, kust leiab kõik vajaliku 
nii einestamiseks, toiduvalmistamiseks kui ka 
pikutamiseks ja asjade hoidmiseks. Kokkupandavad 
toolid ja taburetid, tugitoolid, lamamistoolid, 

päevitustoolid, pingid, baaritoolid ja mooduldiivanid 
hoolitsevad selle eest, et sul oleks alati kuskil 
istuda ja pikutada. Laudade valik on tõeliselt 
lai – siit leiab kokkupandavad lauad, klapp lauad, 
baarilauad, ruudukujulised lauad ja ka spet siaalselt 
rõduseinale paigaldamiseks mõeldud lauad. Roogade 
ettevalmistamiseks ja köögitarvikute hoidmiseks leiab 
laia valiku ratastel abilaudu, panipaigaga pinke ja 
seinapaneele. Kui õuemööbli valik sulle muidu liiga 
kirju näib, soovitame alustada just ÄPPLARÖ  sarjast – 
hiljem saad alati sellele midagi lisada.

Tutvu meie lemmikutega

Õues einestamineÕues einestamine
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BONDHOLMEN sarja lugu 

Õues einestamine Õues einestamine

Piilu kaamera taha
Vaata, milline nägi välja BONDHOLMEN sarja disaini- ja 
tootmisprotsess.

BONDHOLMEN sarja tootmise igas etapis ollakse ettevaatlikud ja 
tähelepanelikud.

Testime toodete tugevust ja vastupidavust, et sina saaksid end 
BONDHOLMEN sarja tooteid kasutades täiesti mugavalt tunda.

BONDHOLMEN sarja taga seisab disanerite duo – Kai Legaard ja 
Tina Christensen.

Kai Legaard oma stuudios, kus antakse joonistena valminud ideedele 
tegelik vorm.

Käsitöö ja terve mõistuse võidukäik
Kuidas kasutada teadmisi eelnevate põlvede eluviisidest selleks, et muuta meie tänast 
elu paremaks? Üks viis on suunata pilk traditsioonilise käsitöö ja ajalooliste tarbeesemete 
poole. Just nii tegid Tina Christensen ja Kai Legaard, kui nad lõid BONDHOLMEN 
õuemööblisarja.

Frilandsmuseet on vabaõhumuuseum 
Kopenhaageni põhjaosas. Siin teevad 
Tina ja Kai regulaarseid jalutuskäike, 
et näha, kuidas elas üks keskmine 
Skandinaaviamaade elanik enne internetti 
ja mobiiltelefone. „See muuseum on 
tõeline pärl! Siit leiab maju ja mööblit, mis 
pärinevad ajast, mil iga asi tehti silmas 
pidades inimeste vajadusi ja esemete 
eesmärki. See on tõeliselt inspireeriv,“ 
lausub Tina.

Ajatu
Vanasti olid inimestel samasugused 
vajadused nagu tänapäevalgi. Ikka oli vaja 
teha tööd, lõõgastuda ja koos aega veeta. 
BONDHOLMEN sarja tooted on mõõtudelt 
suured, et kõik need tegevused oleks seal 
veelgi mugavamad.
„Tahtsime, et BONDHOLMEN sarja 
mööbliesemetel oleks mõnus aega veeta. 
Söö, mängi, vasta e-kirjadele, naudi külma 
jooki või vestle niisama sõpradega – see 
sobib kõigeks, mida oma aias teha soovid.“

Detailides peitub funktsioon
Tina mainib, et eelnevatel põlvkondadel oli 
funktsiooni peale eriti hea silm, iga detail 
oli paika pandud kindla põhjusega.
„Inimesed suhtusid materjalidesse 
erilise hoolega ega kasutanud kunagi 
rohkem kui vaja. Siis peeti seda lihtsalt 
mõistlikuks. Tänapäeval aga nimetame 
seda jätkusuutlikkuseks.“
BONDHOLLMEN sarja mööbli jalad on 
nurga all, et tagada suurem stabiilsus, 
istmete taga on väike äär, mis hoiab paigal 
padjad ning vajadusel on mööblit lihtne 
tuppa viia. Iga mööbliese on valmistatud 
jätkusuutlikust allikast pärinevast 
kvaliteetsest eukalüptipuidust. Sellised 
detailid muudavad elu pisut lihtsamaks 
ja jätkusuutlikumaks. Tina ja Kai ütlevad, 
et mööblisari tähistab käsitöö ja terve 
mõistuse võidukäiku.
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Õues einestamineÕues einestamine

Suur osa meie õuemööblist on valmistatud materjalidest, mis erilist hooldust ei vaja, nende juures on ka 
vastav märge. Loe lähemalt õuemööbli hooldamise kohta lk 110.

2 tooliga komplektid

TÄRNÖ 39 € TÄRNÖ 39 € TÄRNÖ 39 € 

ÄPPLARÖ 145 € 

BONDHOLMEN 225 € SJÄLLAND 269 € 

SJÄLLAND 263 €SJÄLLAND 263 € 

SJÄLLAND 269 €

ASKHOLMEN 59 € ÄPPLARÖ 135,99 € 

LÄCKÖ 65 € 

SALTHOLMEN 66,97 € 

Kogu meie õuemööblivalikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.Lihtsasti hooldatav mööbel. Loe mööbli hooldamise kohta lähemalt lk 110.

vihma, mustuse ja õietolmu eest, soovitame kasutada

Must 19,99 €
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Õues einestamineÕues einestamine

SJÄLLAND 561 € 

SJÄLLAND 434 € SJÄLLAND 434 € 

SJÄLLAND 505 € SJÄLLAND 505 € 

SJÄLLAND 561 € SALTHOLMEN 164,96 € 

4 istmega komplektid

ÄPPLARÖ 325 € 

Must 46,99 €

ASKHOLMEN 125 € ÄPPLARÖ 205 € BONDHOLMEN 415 €

FALHOLMEN 195 € 



laud ja 2 tooli. 
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Selleks, et kaitsta mööblikomplekti tolmu, 
päikese, vihma, mustuse ja õietolmu eest, 
 soovitame kasutada TOSTERÖ veekindlat katet.

Õues einestamine

6/8 tooliga komplektid

T
rge. Sobib laua ja 6 tooliga 

õuemööbli komplektidele.
Must 802.923.25 49,99 €

ÄPPLARÖ 415 € 

virnastatav. Pruun peits, akaatsiapuit. (398.984.74)

SJÄLLAND 675 € 

2 tk. Käetugedega tool, virnastatav. 
Pulbervärvitud alumiinium. (192.652.03) 

SJÄLLAND 759 € 

kokku pandav. Pulbervärvitud alumiinium. 
(992.654.35)

ÄPPLARÖ 537 € 

seljatoega tool, kokkupandav. Pruun peits, 
akaatsiapuit. (690.539.82)

SJÄLLAND 675 € 

Käetugedega tool, virnastatav. Eukalüptipuit ja 
pulber värvitud alumiinium. (192.651.99)

SJÄLLAND 759 € 

Reguleeritava seljatoega tool, kokku pandav. 
Eukalüptipuit ja pulbervärvitud alumiinium. 
(692.654.32)

ÄPPLARÖ 464 € 
v. 

Pruun peits, akaatsiapuit. (992.898.13)

SALTHOLMEN 

Kokkupandavad. 
Pulbervärvitud teras.  
(191.838.15)

66,97 €

Lihtsasti hooldatav mööbel. Loe mööbli hooldamise kohta lähemalt lk 110.
Kogu meie õuemööblivalikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.
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FEJAN tool, kokkupandav. 

Valge 9,99 €

SALTHOLMEN tool, kokkupandav. 

19,99 €

TORPARÖ tool, kokkupandav,  

15 €

TORPARÖ käetugedega tool,  

25 €

TÄRNÖ tool, kokkupandav.  

10 €
10 €
10 €

ASKHOLMEN tool, kokkupandav.  

20 €

ÄPPLARÖ reguleeritava seljatoega tool, kokku-
pandav. 

49 €

BONDHOLMEN käetugedega tool.  

70 €

ÄPPLARÖ pink.  

45 €

ÄPPLARÖ käetugedega tool. 

45 €

ÄPPPLARÖ tool, kokkupandav.  

30 €

ÄPPPLARÖ taburet, kokkupandav.  

15 €

SJÄLLAND käetugedega tool. 

85 €

ÄPPPLARÖ seljatoega pink.  

69 €

SJÄLLAND käetugedega tool. 

85 €

SJÄLLAND pink. 

alumiinium.
99 €

FALHOLMEN käetugedega tool. 

30 €

SJÄLLAND seljatoega baaritool. 

alumiinium.

75 €

SJÄLLAND seljatoega baaritool. 

75 €

Toolid, taburetid ja pingid

SJÄLLAND reguleeritava seljatoega tool, kokku-
pandav.

99 €

TRANARÖ taburet/abilaud,

15 €

SJÄLLAND pink.  

99 €

SJÄLLAND reguleeritava seljatoega tool, 
kokkupandav.  

alumiinium. 
99 €
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Õues einestamineÕues einestamine

LÄCKÖ tool.  

teras. Toole on  võimalik virna laduda.

Hall 601.518.40 20 €

PRÄSTHOLM seljatoega pink. 
Iste: 107×39 cm, 44 cm kõrge. 2–3 istekohta. 

Hall 704.181.70 129 €

Toolid, taburetid ja pingid

LÄCKÖ käetugedega tool.

Toole on  võimalik virna laduda.

Hall 401.604.78 29 €

HÅLLÖ FRÖSÖN/
DUVHOLMEN

 

JÄRPÖN/DUVHOLMEN KUDDARNA

hall

YTTERÖN
sinine

BENÖ
tumehall

ÄPPLARÖ 

— — Ø 35 cm

Käetugedega tool —

Reguleeritava seljatoega tool, — — —

—

— —

SJÄLLAND 

Käetugedega tool — — —

Reguleeritava seljatoega tool, — — —

— — —

— — —

BONDHOLMEN

Käetugedega tool 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm — —

50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm — —

ASKHOLMEN

— —

FALHOLMEN

Käetugedega tool — —

TÄRNÖ

— —

LÄCKÖ

Tool — — —

SALTHOLMEN

— —

KLÖVEN

Käetugedega tool — —

PRÄSTHOLM

— — —

Toolid

Padjad

Toolipadjad – kuidas leida õige?

Teisi IKEA toolipatju näed lk 66.

VÄDDÖ tool.  

 võimalik virna laduda.
Valge 802.671.37 20 €

OTTERÖN/INNERSKÄR tumba,  

Sinine 092.875.59 49,99 €
792.875.65 49,99 €

Hele türkiis 493.048.49 49,99 €
Lilla 693.048.53 49,99 €

STACKHOLMEN pink.  

204.114.25 29 €

HÖGSTEN käetugedega tool.  

Valge 202.098.62 49 €
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Õues einestamineÕues einestamine

Söögilauad

TÄRNÖ laud, kokkupandav.  

19 €
19 €
19 €

ASKHOLMEN laud, kokkupandav.  

45 €

ÄPPLARÖ klapplaud. 2 –4 istekohta. 

85 €

BONDHOLMEN laud. 

85 €

SJÄLLAND laud. 
Kaks istekohta. 

99 €

BONDHOLMEN laud. 

135 €

SJÄLLAND laud. 

99 €

ASKHOLMEN laud, kokkupandav.  

25 €

ÄPPLARÖ seinale paigaldatav klapplaud.  

39 €

ÄPPLARÖ laud.

125 €

ASKHOLMEN seinale paigaldatav laud, 
kokkupandav.  

19 €

SJÄLLAND baarilaud.

€113

SJÄLLAND laud. 

165 €

SJÄLLAND baarilaud. 

€113

SJÄLLAND laud. 

165 €

ÄPPLARÖ klapplaud. 4–8 istekohta. 

145 €

FALHOLMEN laud. 

75 €
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Õues einestamine

LÄCKÖ laud. rge. 
Pulbervärvitud teras.

Hall 401.518.41 25 €

Söögilauad

SJÄLLAND 
laud, õue.  
Pulbervärvitud 
alumiinium. 
492.648.72

165 €

SALTHOLMEN laud, kokkupandav. Neli 
rge. Laua 

keskel olev auk hoiab paigal päikesevarju. 
Pulbervärvitud teras. 
Bee 603.684.96 85 €

SALTHOLMEN laud, kokkupandav. Kaks 
rge. 

Pulbervärvitud teras. 

Bee 803.118.33 26,99 €
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Mäng, mis kestab terve päeva
Lastel on õues alati midagi põnevat teoksil, seal avatakse kohvikuid, korraldatakse 
nukuteatrit või minnakse pikale lennureisile. Seetõttu oleme ka loonud spetsiaalselt 
lastele mõeldud aiamööbli, mida on lihtne hooldada. Meie valikust leiab toole, taburette, 
kott-toole ja piknikulaudu. Enamik mööbliesemeid on mõeldud nii toas kui õues 
kasutamiseks ning plastist lauad ja toolid on nii kerged, et neid saavad ka lapsed ise 
ringi liigutada. Kui mänguaeg saab otsa, pühi mööbel puhtaks ja too lihtsalt tagasi tuppa.

Lastele mõeldud 
aiamööbel
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Lastele mõeldud aiamööbel

MAMMUT 
lastelaud.  
Valge. 503.651.77

19,99 €

MAMMUT lastetool
ropüleenplast.

Sinine 603.653.46 11,99 €
Valge 403.653.71 9,99 €

403.653.66 11,99 €
Roosa 803.823.21 11,99 €

MAMMUT lastepink,
r ropüleenplast.

Kollane 203.823.24 6,99 €
Or 503.653.61 6,99 €

MAMMUT lastelaud,
r ropüleenplast.

Valge 503.651.77 19,99 €
603.651.67 19,99 €

MAMMUT lastelaud,
r ropüleenplast.

Sinine 903.651.80 29,99 €

UTTER lastepink, tuppa/õue.
rge. Tugevdatud 

polüpropüleenplast.

Valge 503.577.85 4 €

UTTER lastelaud, tuppa/õue.
rge. Tugevdatud 

polüpropüleenplast.

Valge 603.577.37 8,99 €

RESÖ laste piknikulaud. rge. 

Hallikaspruun peits 702.283.25 35 €

BUNSÖ lastetool.
kõr ropüleenplast.

Valge 902.874.13 13,99 €

BUSSAN kott-tool,
r

tooli saad kasutada eri viisidel, nii istumiseks 
kui lamamiseks. 

Hall 503.129.09 85 €
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Lae oma patareid täis
Mõtle oma elutoa peale. Nüüd kujuta ette, milline näeks elutuba välja, kui see oleks 
õues. Selleks, et oma patareid korralikult täis laadida, saad mõnusalt pikutada ja 
lõõgas tuda nii rannas, rõdul kui ka aias. Meie valikus on palju mooduldiivaneid ja teisi 
istumislahendusi, et leiaksid kindlasti enda jaoks sobiva. Mugavad padjad muudavad 
aga sinu õuemööbli veelgi mõnusamaks ja stiilsemaks. Unista, tutvu oma 
võimalustega ja ole valmis lõõgastuma.

Õues lõõgastumine
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Õues lõõgastumine

HAVSTEN on paindlik ja vastupidav ning mõjub 
õhuliselt tänu pulbervärvitud terasest torudele ja 
võrgust istmetele. Lihtne ringi liigutada ning 
lihtne hooldada. Vaata lähemalt lk 52.

Kuidas sulle tavaliselt pikutada meeldib? Kas sulle piisab 2-kohalise diivani mõnusast 
kaisutusest? Või soovid end meritähe kombel laiali sirutada? Kui suur su õueala on? 
Mooduldiivani abil saad luua kombinatsiooni, mis sobib just sinu ruumi ja vajadustega. 
Kui asjaolud muutuvad, saad alati hiljem mooduleid juurde lisada. 
Meie valikust leiab kaks tervet mooduldiivanite sarja: SOLLERÖN ja ÄPPLARÖ. Paindliku 
HAVSTEN sarja abil saad kokku panna kas 2-kohalise, 3-kohalise või täpselt nii mitme 
kohalise diivani, kui ise soovid.

Leia enda õuealale 
sobiv mooduldiivan

SOLLERÖN on valmistatud lihtsasti hooldatavast ja 
vastupidavast plastmaterjalist rotangpalmist, mis näeb 
välja samasugune kui naturaalne rotangpalm. Istme 
all asub praktiline panipaik. Vaata lähemalt lk 40.

ÄPPLARÖ on valmistatud tumedast akaatsiapuidust, 
mida on eeltöödeldud peitsikihtidega. Nüüd vajab puit 
vaid õige pisut hoolt ja kestab terve sinu eluaja. Vaata 
lähemalt lk 48.
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Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

SOLLERÖN On valmistatud lihtsasti hooldatavast vastupidavast plastmaterjalist rotangpalmist, mis näeb välja 
samasugune, nagu naturaalne rotangpalm. Istme alla jäävasse panipaika saad panna kõik pleedid ja padjad, mis 
parasjagu kasutusel pole. Selleks, et neid tolmu eest kaitsta, võta kasutusele TOSTERÖ hoiukott, 62x62 cm, mis 
 mahub hästi istmealusesse panipaika.

SOLLERÖN mooduldiivan

SOLLERÖN ühekohaline moodul.

Pruun 120 €
Tumehall 504.245.96 120 €

SOLLERÖN käetoe moodul, 2 tk. Pulbervärvitud teras ja plast. 18×82 cm, 

Pruun 90 €
Tumehall 604.245.86 90 €

SOLLERÖN nurgamoodul

Pruun 140 €
Tumehall 140 €

+ +

kombinatsiooni muuta, võid moodulid teisiti kokku 

panna või neile midagi lisada. Soovi korral võid valida 
valmiskombinatsiooni järgnevatelt lehekülgedelt.

+
+

Diivanimoodulid

SOLLERÖN stool.

Pruun 80 €
Tumehall 904.245.99 80 €

=
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2-kohaline diivan 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN patjadega

Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

2-kohaline diivan HÅLLÖ patjadega

SOLLERÖN mooduldiivani kombinatsioonid

Selle kombinatsiooni hind on 390 €  
(pruun 192.611.39, tumehall 692.884.76)
HÅLLÖ mustade patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 409,98 €   
(pruun 892.671.47, tumehall 292.877.56) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 409,98 €   
(pruun 592.523.88, tumehall 592.877.50) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 409,98 €  
(pruun 392.523.70, tumehall 892.877.44)

Selle kombinatsiooni hind on 440 €   
(pruun 093.083.78, tumehall 593.263.08)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega.  
Mõõdud: 161×82 cm, 90 cm kõrge. Istme kõrgus: 

Selle kombinatsiooni hind on 409,98 €   
(pruun 292.524.55, tumehall 292.877.61) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.

2-kohaline diivan FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 390 €  
(pruun 192.414.86, tumehall 792.884.71). 

2-kohaline diivan KUDDARNA patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 374 €  
(pruun 493.032.08, tumehall 593.036.65)  

Mõõdud: 161×82 cm, 84 cm kõrge. Istme kõrgus: 

Selle kombinatsiooni hind on 830 €   
(pruun 693.084.17, tumehall 593.264.45)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega. 

Selle kombinatsiooni hind on 720 € 
(pruun 092.417.07, tumehall 192.884.93)

Selle kombinatsiooni hind on 720 € 
(pruun 792.611.55, tumehall 092.884.98)
HÅLLÖ mustade patjadega.

3-kohaline nurgadiivan JÄRPÖN/DUVHOLMEN patjadega

3-kohaline nurgadiivan HÅLLÖ patjadega
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Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

Selle kombinatsiooni hind on 830 €   
(pruun 693.084.17, tumehall 593.264.45)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega. 
Mõõdud: 82×90 cm. Laius: 225 cm paremal, 

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €   
(pruun 492.526.09, tumehall 392.877.89)

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 592.526.56, tumehall 092.877.95)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 392.526.76, tumehall 492.878.16) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 192.526.63, tumehall 692.878.01) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 720 € 
(pruun 092.417.07, tumehall 192.884.93)

Selle kombinatsiooni hind on 720 € 
(pruun 792.611.55, tumehall 092.884.98)
HÅLLÖ mustade patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 685 € 
(pruun 593.032.41, tumehall 993.036.30)

Mõõdud: 82×84 cm. Laius: 225 cm paremal, 
162 cm  vasakul. Istme kõrgus: 40 cm.
 

3-kohaline nurgadiivan FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega3-kohaline nurgadiivan
JÄRPÖN/DUVHOLMEN patjadega

3-kohaline nurgadiivan HÅLLÖ patjadega

3-kohaline nurgadiivan KUDDARNA patjadega

SOLLERÖN mooduldiivani kombinatsioonid

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €   
(pruun 492.526.09, tumehall 392.877.89)

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 592.526.56, tumehall 092.877.95)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 392.526.76, tumehall 492.878.16) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 764,96 €  
(pruun 192.526.63, tumehall 692.878.01) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.

3-kohaline nurgadiivan FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega
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Õues lõõgastumine

3-kohaline diivan ja järi KUDDARNA patjadega

3-kohaline diivan ja järi HÅLLÖ patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 611 € 
(pruun 193.032.57, tumehall 293.036.24).

Selle kombinatsiooni hind on 640 € Selle kombinatsiooni hind on 640 €

TOSTERÖ kate õuemööblile, 260x165 cm, 

Must 304.114.96 49,99 € 

SOLLERÖN mooduldiivani kombinatsioonid

3-kohaline diivan ja järi FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega

3-kohaline diivan ja järi JÄRPÖN/DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 674,96 € 

Selle kombinatsiooni hind on 730 €

Selle kombinatsiooni hind on 674,96 € Selle kombinatsiooni hind on 674,96 €  

Selle kombinatsiooni hind on 674,96 €  

Õues lõõgastumine
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Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

ÄPPLARÖ On valmistatud jätkusuutlikust allikast pärinevast tumedast akaatsiapuidust. Akaatsia on naturaalselt 
vastupidav ja tugev. Puitu on töödeldud puidupeitsiga, et seda maksimaalselt kaitsta. Kui töötled seda kohe uuesti 
peitsiga, kestab see veel kaua.

Vali just endale sobiv kombinatsioon

ÄPPLARÖ ühekohaline moodul.

Pruun peits 55 €

ÄPPLARÖ nurgamoodul.

Pruun peits 70 €

ÄPPLARÖ laua/pingi moodul.

istmepatjadega.

Pruun peits 40 €

enda lemmikstiil ja kombineeri omavahel moodulid just 
Valik on sinu!

+
+

+
=

ÄPPLARÖ mooduldiivan
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Selleks, et kaitsta mööblikomplekti tolmu, päikese,
vihma, mustuse ja õietolmu eest, soovitame kasutada
TOSTERÖ veekindlat katet.

TOSTERÖ kate õuemööblile, 260x165 cm, 85 cm kõrge. Sobib näiteks 
3-kohalisele diivanile ja diivanilauale või 3-kohalisele diivanile koos tugitooliga ja 
diivani lauale, max pikkusega 260 cm, max laiusega 165 cm ja max kõrgusega 
85 cm.

Must 304.114.96 49,99 € 

Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

ÄPPLARÖ mooduldiivani kombinatsioonid

Selle kombinatsiooni hind on 198 € (593.037.12)

2-kohaline diivan KUDDARNA 
patjadega

2-kohaline diivan FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 249,98 € (192.599.09) Selle kombinatsiooni hind on 249,98 € (092.600.55) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 249,98 € (192.600.69) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 249,98 € (492.600.63)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.

3-kohaline diivan ja järi 
KUDDARNA patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 330 € (593.037.69)

3-kohaline diivan ja järi FRÖSÖN/DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 409,96 €  (292.673.34) Selle kombinatsiooni hind on 409,96 € (792.620.32) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 409,96 € (592.608.78)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 409,96 € (892.608.67)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.

2-kohaline diivan 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 290 € (893.052.91)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega. 

Selle kombinatsiooni hind on 475 € (393.053.59)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega. 

3-kohaline diivan ja järi JÄRPÖN/
DUVHOLMEN patjadega

2-kohaline diivan HÅLLÖ patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 220 € (490.247.35)
HÅLLÖ mustade patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 220 € (790.203.21)

3-kohaline diivan ja järi HÅLLÖ patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 365 € (190.546.96) 
 

Selle kombinatsiooni hind on 365 € (990.547.44) 
 

3-kohaline nurgadiivan HÅLLÖ patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 390 € (890.540.23)
HÅLLÖ mustade patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 390 € (290.203.33)

3-kohaline nurgadiivan 
KUDDARNA patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 352 € (193.038.27)

3-kohaline nurgadiivan JÄRPÖN/
DUVHOLMEN patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 510 € (993.053.37)
JÄRPÖN/DUVHOLMEN antratsiiditooni patjadega.  

3-kohaline nurgadiivan FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
patjadega

Selle kombinatsiooni hind on 439,96 € (592.621.46) Selle kombinatsiooni hind on 439,96 € (592.621.94) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN tumehallide patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 439,96 € (992.621.68) 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN siniste patjadega.

Selle kombinatsiooni hind on 439,96 € (292.621.76)
FRÖSÖN/DUVHOLMEN punaste patjadega.
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HAVSTEN diivan on saanud ühe 

hinna tootedisaini valdkonnas. 
Auhinnatud diivan on tõeliselt 
paindlik ning seda on lihtne 
ringi liigutada ja kasutada enda 
õueala sisustamiseks eri viisidel. 
Diivani raam on valmistatud 
pulber värvitud terasest ja seda 
täiendavad kohevad padjad, 
mis peavad vastu nii kiiskavale 
päikesele kui ka kergele vihmale. 
Diivani osad saab hõlpsalt lahti 
võtta, et saaksid kokku panna oma 
lemmikdiivani, millel lageda taeva 
all mõnusalt pikutada.

Õues lõõgastumineÕues lõõgastumine

HAVSTEN on paindlik ja vastupidav mööblisari, millel on õhuline pulbervärvitud terastorudest raam ja plastvõrgust 
istmed. Mööblit on lihtne ringi liigutada ning lihtne puhastada.

HAVSTEN diivan

HAVSTEN diivan on mugav, vastupidav ja paindlik. See 
sobib sinu elustiili ja tegevustega täielikult. Diivanit 
on lihtne ringi liigutada, kuna selle õhuline raam on 

võrku on lihtne hooldada ning sellel on mõnus lesida, 
eriti kui istmeid on täiendatud kohevate patjadega. 
Padjad peavad vastu nii päikesele kui ka kergele 
vihmale. HAVSTEN sarjast leiad nii tugitoole, väiksemaid 

oleks tõeliselt paindlik, eraldasime selle osad täielikult. 

Kuid tänu sellele erineb see tavalisest diivanist. Kuigi 
HAVSTEN koosneb moodulitest, koosneb iga moodul 
omakorda tükkidest, mida saab eraldi osta. Seljatugi ja 
iste on ühes tükis. Käetoed on ühes pakendis. Kui lisad 

samaks – pakume ka valmiskombinatsioone, et diivani 
ostmine oleks võimalikult lihtne. Kui soovid suuremat 

kui soovid.

Leia mõnus asend HAVSTEN diivanil

2× 1×
seisutugi

2×
seljatoepadi

2×
istmepadi

1× käetugi,
2 tk

+ + + +

Red Dot 2017 disainiauhinna võitja

Tutvu HAVSTEN 
diivani loomislooga, 
mida jagab meiega 
diivani disainer 
Andreas Fredriksson.

=

Kogu meie õuemööblivalikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.



54 55

Õues lõõgastumine

Tervet õuemööblivalikut näed külastades kodulehte IKEA.ee.

HAVSTEN diivanikombinatsioonid

Tugitool, 260 €  
(Bee

rge. Istme kõrgus: 

2-kohaline diivan käetugedeta, 435 €   
(Bee  

rge. Istme kõrgus: 

3-kohaline diivan käetugedeta, 635 € 
(Bee  

rge. Istme kõrgus: 

2-kohaline diivan, 460 €  
(Bee

rge. Istme kõrgus: 

3-kohaline diivan, 660 €  
(Bee

rge. Istme kõrgus: 

4-kohaline diivan, 860 € 
(Bee

rge. Istme kõrgus: 

Lisamoodul, 200 € 
(Bee
Muuda oma HAVSTEN diivan hõlpsalt pikemaks selle 
lisamooduli abil.

rge. Istme kõr

4-kohaline diivan käetugedeta, 835 € 
(Bee

rge. Istme kõrgus: 

HAVSTEN 
3-kohaline diivan.  
Tuppa/õue. 
Bee

660 €

T rge. Sobib näiteks 

r

Must 49,99 €

ovitame 
 kasutada TOSTERÖ veekindlat katet.
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Õues lõõgastumine

HÖGSTEN tugitool.  

Valge 75 €

Tugitoolid ja diivanid

HUSARÖ tugitool.  

99 €

GUBBÖN kiiktool, 

Valge 65 €

Tugitoolid, diivanid, 
lauad ja tumbad

Lõõgastu mõnuga 

Õues lõõgastumine

BONDHOLMEN tugitool. 
 

99 €

BONDHOLMEN 2-kohaline diivan.  

155 €

OTTERÖN/INNERSKÄR tumba, 

49,99 €
49,99 €

Lilla 49,99 €
49,99 €

Tumbad

OTTERÖN/INNERSKÄR tumba, 

49,99 €
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Õues lõõgastumine

ÄPPLARÖ laud/pingimoodul. 
r

40 €

ÄPPLARÖ diivanilaud. 
r

69 €

BONDHOLMEN diivanilaud.  
r

99 €

SOLLERÖN diivanilaud.  
rge. Pulbervärvitud ter

Antr 89 €
Antratsiit/tumehall 89 €
 

Diivanilauad ja abilauad

KROKHOLMEN diivanilaud.  
rge. Pulbervärvitud teras/

tsingitud ter

Bee 39 €
Or 39 €
 

HUSARÖ abilaud.  
Pulbervärvitud tsingitud ter

r
rge.

Tumehall 49 €
 

TRANARÖ pink/abilaud, 
rge. Pulbervärvitud teras 

-
r

Punane 15 €
 

BONDHOLMEN 
tugitool. 

99 €



60 61Kogu meie õuemööblivalikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.

Lamamistoolid, 
päevitustoolid, 
võrkkiiged ja muu

Õues lõõgastumine Õues lõõgastumine

ÄPPLARÖ päevitustool 

902.085.43 99 €

IKEA PS VÅGÖ tugitool 

Valge 101.746.41 19,99 €

TORHOLMEN päevitustool 

 alumiinium.

Hall 203.123.26 145 €

BUSSAN kott-tool

tugitoolina või mugava lesimisalusena.

Hall 503.129.09 85 €

SKARPÖ tugitool  

Valge 702.341.85 35 €
804.530.78 35 €

For your 
business 
too!

Lamamistoolid, päevitustoolid, võrkkiiged ja muud

FREDÖN võrkkiik 

802.873.62 39 €

RISÖ võrkkiik

alusega.

704.323.26 29,99 €

GÅRÖ võrkkiige alus 

Hall 80251513 60 €

HÅMÖ päevitustool 

603.895.16 37,99 €

Lõõgastu endale sobival viisil

HÅMÖ rannatool, 

Roosa  103.895.09
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Lõputute võimalustega rõdu
Mida läheb vaja selleks, et sinu rõdu oleks pisut kenam, mugavam ja rohkem korras? 
Vastuse saamiseks pöördusime inimeste poole, kellel on pikaajaline kogemus toote-
arenduses. Mis on lahendus? Me ei suuda otsustada, kas tegemist on lattvõrestiku, 
lehtla, pingi või pesurestiga. Panime selle nimeks SVANÖ lehtla pink, kuid see, 
milleks sa seda kasutad ja kuidas sa seda kutsud, on tegelikult sinu otsustada.

SVANÖ  
lehtla pink

Õues lõõgastumine Õues lõõgastumine

„Teadsime, et tahame luua midagi,  millest 
oleks kasu eelkõige neile, kellel on vähe 
ruumi, kuid polnud kindlad, mis see 
olema peaks,“ seletas tootearendaja Jerry 
Svensson.
Inspiratsiooni kogumiseks loobusid 
Jerry ja tema meeskond tavapärasest 
töö korraldusest ja pöördusid ideede 
saamiseks inimeste poole veebis ning 
vestlesid Älmhultis asuva IKEA muuseumi 
külastajatega. Erineva kultuurilise ja 
sotsiaalse taustaga inimesed jagasid 
töögrupiga oma häid mõtteid ja kogemusi. 

Lahe elu väikeses ruumis
Üks on selge – inimesed, kelle eluruumid 
on väikesed, peavad üht ja sama ruumi 
kasutama erinevate funktsioonide 
täitmiseks. Ja kui kõik siseruumid on juba 
asju täis, on järgmine loomulik samm 
liikuda edasi, näiteks rõdule. „Saime aru, 
et loodav mööbliese ise ei pea olema 
sugugi väike, kuid kindlasti peab see olema 
multifunktsionaalne,” rääkis Jerry.
 
Milleks seda kasutada?
Mitmed soovitused lahendasid üheaegselt 
mitu igapäevaelus ettetulevat probleemi. 
Nende seas oli näiteks vajadus lisaistme 
järgi. Samuti vajavad inimesed rõdule kohta, 
kus kuivatada pesu ja kasvatada taimi.
„Inimesed leiavad enda rõdudele lõputult 
erinevaid kasutusviise. Pole siis ime, et jäime 
pisut hätta, kui pidime SVANÖ jaoks mingi 
kindla nimetuse välja mõtlema,“ 
naerab Jerry.

„SVANÖ pinki välja arendades küsisime abi 
inimestelt, kellel puudub tootearendusalane 
kogemus. Just nendelt tulid ideed, mis kaldusid 
kõrvale tavapraktikatest. Proovisin kõik need 
ideed panna ühte superfunktsionaalsesse 
mööbliesemesse ja seetõttu täidabki SVANÖ 
just seda rolli, mida parasjagu tarvis. Sellel 
saab lõõgastuda, istuda, pesu kuivatada, 
asju hoida ning taimi kasvatada. Ootan juba 
huviga, milliseid põnevaid viise inimesed selle 
kasutamiseks leiavad!“

Disainer Mikael Axelsson

...pesu kuivatamine

Lisa pesukorv, riidepuud ja pesulõksud ja ongi valmis. 

Lisa mugavad toolipadjad, dekoratiivpadjad ja pleed, mille saad jahedal õhtul peale võtta. Atmosfääri aitab luua õdus valguskett. Nüüd jääb üle vaid 
SVANÖ pingil lõõgastuda.

Milleks seda kasutada? 
SVANÖ lehtla pinki võib kasutada nii paljudel eri viisidel. Siin näed aga meie pakutud nippe.

...lõõgastumine

SVANÖ lehtla pink.

Hall 304.114.15 99 €

TORKIS pesukorv, 
tuppa/õue.

Sinine 803.392.24 5,99 €

PRESSA kuivatusrest 16 pesulõksuga.

Türkiis 104.212.17 4,99 €

STAJLIG riidepuu, tuppa/õue. 5 tk.

Valge 002.914.19 3,99 €

FRÖSÖN/DUVHOLMEN toolipadi, 
õue. 44×44 cm, 2 tk.

592.534.39 9,99 €

FUNKÖN padi, tuppa/õue,  
30×58 cm.
Roosa/helesinine 404.384.43 6,99 €

ODDHILD pleed, 120×170 cm.

Tumehall 304.443.74 6,49 €

SOLARVET LED-valguskett 24 
tulega, õue, päikeseenergial töötav.
Valge 004.214.06 19,99 €
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Jää veel viivuks
Võta sisse mugav asend ja tee kasvõi mõnus uinak. Selleks aga läheb tarvis mõnusaid 
kohevaid patju. Meie valikust leiab palju eri toonides dekoratiivpatju, et saaksid muuta 
oma õueala mõnusamaks ja stiilsemaks. Paljude patjade värv on kulumiskindel ning 
pind veekindel, et saaksid ka pärast kerget vihma vee lihtsalt padjalt ära pühkida. Kuna 
paljusid patju saab kasutada mõlemat pidi, on nende eluiga poolevõrra pikem. 
Toolipatju hoiavad paigal praktilised nöörid.

Mugavad padjad 
õuealale
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Mugavad padjad õuealaleMugavad padjad õuealale

Tuleb täiendada DUVHOLMEN istme-/seljatoepadjaga.

303.917.14 11,99 €
Tumehall 203.917.19 11,99 €
Punane 803.917.78 11,99 €
Sinine 303.918.08 11,99 €

Tuleb täiendada 

303.917.09 3,99 €
Tumehall 803.917.16 3,99 €
Punane 003.917.96 3,99 €
Sinine 803.918.20 3,99 €

Tuleb täiendada 

103.917.10 4,99 €
Tumehall 603.917.17 4,99 €
Punane 303.917.90 4,99 €
Sinine 503.918.26 4,99 €

Tuleb täiendada 

904.129.35 5,99 €
Tumehall 504.129.42 5,99 €
Punane 104.272.24 5,99 €
Sinine 504.129.37 5,99 €

Hall 803.918.39 2,50 € Hall 803.918.44 5 €

Sisaldab: 

Hall 203.918.56 12 €

Hall 604.178.97 7 €

Tuleb täienda-

903.917.11 9,99 €
Tumehall 403.917.18 9,99 €
Punane 603.917.84 9,99 €
Sinine 103.918.14 9,99 €

 Tuleb 

703.917.12 8 €
Tumehall 003.917.15 8 €
Punane 603.918.02 8 €
Sinine 303.918.32 8 €

Hall 103.918.33 7 €

FRÖSÖN/DUVHOLMEN ja JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Nii FRÖSÖN padjakatteid kui ka uue JÄRPÖN sarja padjakatteid 
müüakse DUVHOLMEN patjadest eraldi. Miks? Otseloomulikult selleks, 
et sinu elu oleks lihtsam. Kui tunned, et vajad vaheldust, vaheta lihtsalt 
padjakatted uute vastu. Selleks, et padja värv kuluks, läheb päris kaua 

ja libisemisvastase kattega, ei pea sa muretsema, et padi toolilt ära 
libiseks.

Pärast kerget vihma, saad vee patjadelt lihtsalt maha lükata, kuna 

mustaks, võid selle lihtsalt pesumasinas ära pesta. Kattes on kasutatud 

eriliseks. Iga kate on ka polsterdatud, et sul oleks mugavam istuda.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN

DUVHOLMEN padjad: täidis, polüestervatiin/vahtpolüuretaan. Ära pese.

DUVHOLMEN padi: täidis, polüestervatiin/vahtpolüuretaan. Ära pese.

Hall 503.918.50 15 €

FRÖSÖN/DUVHOLMEN

. Tuleb täiendada 

204.453.12 12,99 €

Hall 604.178.97 7 €
Hall 503.918.50 15 € Hall 103.918.33 7 €

Tuleb täienda-

004.453.27 20 €

 Tuleb täien-

504.452.97 13 €



68 69

Mugavad padjad õuealasseMugavad padjad õuealasse

Must 8,99 €
8,99 €

Must 11,99 €
11,99 €

HÅLLÖ

Must

Must

Must 10 €
10 €

Must

4,99 €
Helesinine 4,99 €
Hall 4,99 €

7,99 €
Helesinine 7,99 €
Hall 7,99 €

8,99 €
Helesinine 8,99 €
Hall 8,99 €

15 €

7 €

19,99 €
Helesinine 19,99 €
Hall 19,99 €

KUDDARNA

Must 19,99 € Must Must 39,99 € 

BENÖ

BENÖ

TOSTERÖ

YTTERÖN

4,99 €

YTTERÖN
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Leia oma stiil
Lisa mugavust ja väljenda oma isikupära. Meie valikust leiab nii tagasihoidlikes toonides 
kui ka julgete mustritega patju, mis muudavad iga õueala kaunimaks. Oleme need loonud 
spetsiaalselt õues kasutamiseks ning seetõttu on enamik neist valguskindlast kangast, mis 
on valmistatud kasutades keskkonnasõbralikumat tehnikat. Ühtlasi on suurem osa neist 
ka vett tõrjuvate omadustega, seega võid neilt vee pärast kerget vihmasadu lihtsalt maha 
pühkida. Selleks, et patjade puhtust säilitada ja neid kaitsta, kui need parasjagu kasutusel 
pole, soovitame kasutada TOSTERÖ hoiukotte ja hoiukasti.

Dekoratiivpadjad 
ja pleedid
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Dekoratiivpadjad ja pleedidDekoratiivpadjad ja pleedid

See vett tõrjuv ja valguskindel padi on loodud õues kasutamiseks, aga seda saab kasutada ka toas.

FESTHOLMEN padjakate. 100% polüester. 

kasutatakse õues.
404.112.50 5,99 €
904.114.03 5,99 €
504.385.84 5,99 €
704.385.83 5,99 €

GRIMHILD padjakate,

004.650.61 3,99 €

SÖTHOLMEN padjakate
niiskuse eest kaitstud, kuna katte vooder on 

kangas on valguskindel. Padjakate: 100% 
polüpropüleen. Vooder: 100% polüester. 

104.392.79 12,99 €
004.392.70 12,99 €
804.392.66 12,99 €

Lilla 404.392.73 12,99 €

GULLINGEN padjakate,
polüester. Võib pesta pesumasinas. Sobib 

503.940.66 6,99 €
303.940.53 6,99 €

SÖTHOLMEN padjakate lisab sinu õuealale 

Vietnamis ja peegeldab oma autorite unikaalset 

Kuidas patju omavahel sobitada

FUNKÖN padi,

 eemaldada ja pesumasinas pesta. Kate: 100% 

404.384.43 6,99 €

INGABRITTA pleed, 
akrüül, 20% puuvill. Võib pesta pesumasinas.

Helesinine 603.740.63 24,99 €

Valge 903.522.72 24,99 €

INGRUN pleed, 
13% puuvill. Võib pesta pesumasinas. 

Hall 204.093.90 9,99 €

Valge 404.093.94 9,99 €

INNER padi,
pesta pesumasinas.

602.621.93 2 €

102.308.97 3,50 €

kerget vihma saad patjadelt lihtsalt vee maha pühkida, 
valguskindlatele omadustele püsib see kauem 

ka siseruumides.

Kuigi toas kasutamiseks mõeldud padjad ei ole vett 
tõrjuvad ega valguskindlad, võid neid siiski ka õues peitu tuua.

Dekoratiivpadjad tuppa/õue Dekoratiivpadjad tuppa

NÄBBFLY padjakate

004.650.56 3,99 €

GURLI padjakate,

004.262.01 2,49 €

SOMMAR 2020 padjakate, 

704.675.75 3,99 €

SOMMAR 2020 padjakate

004.675.74 3,99 €

GURLI padjakate, 

Helesinine 504.334.16 2,49 €

Kas soovid, et sinu õuediivan oleks sama stiilne ja 
mugav nagu diivan sinu elutoas? Loo patjadest põnev 

patju omavahel sobitada. Padjad on loodud nii, et need 
omavahel ideaalselt sobiks.

Nõuandeid: 

Siin on juttu peamiselt padjakatetest. Kuid neile on vaja 

1. Alustuseks vali istme- ja seljatoepadjad endale 

paksud, polsterdatud suured padjad, millele saab 

 

2. 
või siis mõnes rahulikumas toonis padjad. 

sobivad omavahel kenasti kokku ning on kaunite 
detailidega. 

3. Vali muster, kas triibuline või abstraktne. Kaalu 

ja lõõgastuda.
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Kõikide päikesevarjude ja paviljonide polüesterkangas on UV-kaitsega.
Siin näed, mida tähendavad erinevad päikesekaitse skaalad:

Suurepärane kaitse (50+): kanga 
UPF (ultraviolettkiirguse kaitsefaktor) 
on 50+. See on võimeline hoidma 
ultraviolettkiirgust kuni 98%.

Väga hea kaitse (25+): kanga UPF 
(ultraviolettkiirguse kaitsefaktor) 
on üle 25. See on võimeline hoidma 
ultraviolettkiirgust kuni 96%.

Hea kaitse (15+): kanga UPF 
(ultraviolettkiirguse kaitsefaktor) 
on 15+. See on võimeline hoidma 
ultraviolettkiirgust kuni 93%.

Kaitse end vihma, päikese ja võõraste silmapaaride eest
Õues aega veetes oleme paratamatult mõjutatud ilmastikunähtustest, nii positiivsetest 
kui ka negatiivsetest. Lisaks puutume väljas rohkem kokku naabrite ja linnameluga. 
Nii ühe kui teise probleemi lahendamisel tulevad sulle appi meie varjualused ja 
päikesevarjud, mis kaitsevad sind kahjuliku UV-kiirguse eest. Osad meie päikesevarjud 
on ka vett tõrjuvad, seega oled kaitstud nii päikesevalguse kui ka kerge vihma eest. 
Varjualust pakkuvat paviljoni võib täiendada ka LAPPÖN võrguga või kasutada eriliselt 
õdusa atmosfääri loomiseks KARLSÖ paviljoni kardinaid. Selleks, et varjata oma õueala 
uudis himulike silmade eest, lisa mõned sirmid.

Varjualused, 
päikesevarjud,
ja varikatused

Palun jäta meelde: Päikesevari ega paviljon ei kaitse peegelduva või hajutatud 
ultraviolettkiirguse eest.
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Varjualused, päikesevarjud ja varikatusedVarjualused, päikesevarjud ja varikatused

Päikesevarju alused

HUVÖN päikesevarju alus. 

50 € 

BRAMSÖN päikesevarju alus.

20 € 

SVARTÖ päikesevarju alus.
-

-

40 € 

GRYTÖ päikesevarju alus.
-

30 € 

SAMSÖ päikesevari,

20 € 

KUGGÖ/LINDÖJA päikesevari, kallutatav, 

59 € 
59 € 
59 € 

FLISÖ päikesevari,

15 € 

RAMSÖ päikesevari,

6,99 € 

Päikesevarjud

KUGGÖ/VÅRHOLMEN päikesevari, kallutatav, 

79 € 

BETSÖ/LINDÖJA päikesevari, 

99 € 
99 € 

99 € 

99 € 
99 € 

99 € 

BETSÖ/VÅRHOLMEN päikesevari, kallutatav, 

119 € 
119 € 

HÖGÖN päikesevari, 

70 € 
70 € 

SEGLARÖ päikesevari,

199 € 

Rippuvad päikesevarjud

OXNÖ/LINDÖJA päikesevari, 

119 € 
119 € 
119 € 

OXNÖ/VÅRHOLMEN päikesevari, 

139 € 

HÖGÖN päikesevari, 

40 € 
40 € 
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Varjualused, päikesevarjud ja varikatused

Selleks, et päikesevarju saaks puhastada pesumasinas, 
tegime ühe neist osadeks. KUGGÖ, BETSÖ ja 
OXNÖ päikesevarju raamid koosnevad tugijalast ja 
päikesevarju ribidest. Pealegi saab mitmeid neist 
kallutada! LINDÖJA ja VÅRHOLMEN päikesevarju 
katted sobivad KUGGÖ, BETSÖ ja OXNÖ päikesevarju 

raamiga. Eemaldatav päikesevarju kate on saadaval 

soovi korral päikese varju välimust muuta. Lisa alus, et 
päikesevari oleks stabiilsem ja oledki valmis päikeselisel 
päeval laisklema.

Esmalt otsusta, kas soovid päikesevarju, mis seisab, 
nagu seda on KUGGÖ või BETSÖ, või sellist, mis ripub, 
nagu OXNÖ. Valik sõltub sellest, kui palju ruumi 
sinu kasutuses on, aga ka sellest, millist välimust sa 

saavutada soovid. Rippuva päikesevarju eelis seisneb 
selles, et sellisel juhul ei blokeeri päikesevarju tugijalg 
vaadet.

Allpool näed, milliseid päikesevarju katteid ja raame 
müüakse eraldi ning, kuidas neid kombineerida saab. 
Selleks, et kõik oleks sinu jaoks võimalikult lihtne, 

oleme loonud ka valmiskombinatsioonid.
Leiad need lahendused eelnevatelt lehekülgedelt.

Hõlpsam hooldus ja pikem eluiga

Kuidas päikesevarju kokku panna

Vali päikesevarju raam

või

Vali päikesevarju kate Vali päikesevarju alus

Varjualused, päikesevarjud ja varikatused

LAPPÖN paviljoni võrk. Laiust saab reguleerida 

AMMERÖ ja KARLSÖ paviljonile.

Valge 202.877.08 30 € 

KARLSÖ kardinatega paviljon. Valge. Pulbervärvitud 

kombineerida LAPPÖN paviljoni võrguga. 

149 € 

AMMERÖ paviljon.

kombineerida LAPPÖN paviljoni võrguga.

215 € 

Varjualused

Sirmid ja võrgud

Kate päikesevarjule

SOLIG võrk.

Valge 13,99 € 

DYNING sirm rõdule.

muudab rõdu privaatsemaks. 

Valge 803.407.84 12,99 € 
Must 12,99 € 

Selleks, et päikesevarju mustuse, päikese, vihma, tolmu ja õietolmu 
eest kaitsta, kui päikesevari pole parasjagu kasutusel pole, pane selle 
ümber TOSTERÖ veekindel kate.

TOSTERÖ kate päikesevarjule, 220 cm pikk, 
maksimaalne läbimõõt 38 cm, minimaalne läbimõõt 

LINDÖJA, OXNÖ/VÅRHOLMEN, HÖGÖN (rippuv), 
SEGLARÖ, KARLSÖ, BAGGÖN ja LJUSTERÖ.

Must 16,99 € 

Päikesevarju raam

KUGGÖ
hall

BETSÖ
pruun puidu-
imitatsioon, hall 
puiduimitatsioon

OXNÖ
hall

Päikesevarju kate

LINDÖJA

VÅRHOLMEN

Päikesevarju alus

HUVÖN
Hall —

GRYTÖ
Tumehall —

LÖKÖ
Hall —

SVARTÖ
Tumehall — —

Kuidas kombineerida
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Õdusa õhtu valgustus
Õhtu ei pea lõppema päikeseloojangul! Lülita valgus sisse just siis, kui seda vajad, ja 
tekita õue mõnus meeleolu. Meie valikus on mitmeid erinevaid lampe, nii ripplampe, 
laualampe kui ka põrandalampe ning lisaks veel valguskette ja laternaid. Peaaegu kogu 
SOLVINDEN valgustite sari kasutab päikesepatareisid, mis muudavad päikesevalguse 
elekt riks. See on hea sinu elektriarvele ja hoiab õueala juhtmevaba. Kui soovid 
jaheda õhtu veelgi õdusamaks muuta, tee mõnus lõke BROKÖ tulekorvi.

Õuevalgustid
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Õuevalgustid

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp,

Valge 6,99 € 
6,99 € 
5,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp,

Valge 6,99 € 
Kuldne 7,99 € 
Triibuline 7,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp,

Valge 9,99 € 
9,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp, 

Valge 9,99 € 
13,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp, 

Valge 9,99 € 
7,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-ripplamp.

11,99 € 
9,99 € 

SOLVINDEN LED päikeseenergial töötav lamp, 

13,99 € 
8,99 € 

SOLVINDEN patareidega LED-laualamp,

Läbipaistev klaas 17,99 € 

SOLVINDEN LED päikeseenergial töötav laualamp, 

17,99 € 

SOLVINDEN LED päikeseenergial töötav 
valgusti.
Silinder 4,99 € 
Kellukesekujuline, valge 11,99 € 
Tilgakujuline, valge 11,99 € 

12,99 € 

SOLVINDEN LED päikeseenergial töötav laualamp, 

24,99 € 

SOLVINDEN päikeseenergial töötav LED-
põrandalamp.

29,99 € 

klaas 29,99 € 

29,99 € 

STORHAGA LED-laualamp.

datav ja väga paindlik ning seda saab kasutada nii 

39,99 € 

RipplambidLaua- ja põrandalambid

Õuevalgustid

BORRBY latern küünlale,

4,99 € 
4,99 € 

14,99 € 
12,99 € 

GOTTGÖRA latern,

5,99 € 

ROTERA latern teeküünlale, 

Valge 2,49 € 
Must 2,49 € 

Laternad
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Õuevalgustid Õuevalgustid

Valgusketid ja dekoratsioonid

SOLVINDEN 12 tulega LED-valguskett, patareidega töötav, kogupikkus 

11,99 €

SOLVINDEN 24 tulega LED-valguskett, -

19,99 €

SOLVINDEN 12 tulega LED-valguskett, 

17,99 €

SOLVINDEN 12 tulega LED-valguskett, 

24,99 €

SOLVINDEN 12 tulega LED-valguskett, 

Roosa 14,99 €
17,99 €

SOLVINDEN 12 tulega LED-valguskett, patareidega töötav, kogupikkus 

9,99 €

LEDLJUS 12 tulega LED-valguskett, 

Must 3,69 €

LEDLJUS 64 tulega LED-valguskett. 

Must 14,99 €

UTSUND 12 tulega LED-valguskett, 

Must 15,99 €

UTSUND 24 tulega LED-valguskett. 

Must 29,99 €

LEDLJUS 24 tulega LED-valguskett. 

Must 12,99 €

SOLARVET 24 tulega LED-valguskett. 

19,99 €

SVARTRÅ 12 tulega LED-valguskett. 

Must 29,99 €
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Muuda oma õueala hubasemaks
Kas oled kunagi toas lahti rullinud uue vaiba või paigaldanud uue põrandakatte? 
Kui oled, siis tead, kui erinevaks see ruumi ilme muudab. Täpselt sama kehtib ka 
välisruumides. Muuda hetkega oma rõdu või terrassi välimust, eralda erinevate 
põrandakatete ja vaipade abil erinevad alad. RUNNEN, MÄLLSTEN ja ALTAPPEN 
põrandakatteid on lihtne paigaldada – pead erinevad tükid omavahel lihtsalt kokku 
vajutama. MÄLLSTEN ja RUNNEN põrandakatteid on võimalik kombineerida täiesti 
unikaalse tulemuse saavutamiseks. Sobita omavahel erinevaid värvitoone ja 
materjale – võimalusi on lihtsalt nii palju.

Põrandakatted 
ja vaibad õue



88 89

Välisruumi pindala arvutamiseks 
korruta ruumi pikkus ruumi 
laiusega.
Näide: 3 m × 5 m = 15 m² 

Arvesta maha need alad, kuhu 
põrandakate ei lähe, nt sambad ja 
nurgad.
Näide:
Nurga laius 0,5 m × pikkus 1 m
= 0,5 m²
15 m² – 0,5 m² = 14,5 m²

Jaga saadud summa 0,81-ga ja 
ümarda number (tagamaks, et 
põrandakatet oleks piisavalt)
Näide:
14,5 m² ÷ 0,81 = 17,9
Ümardatud 18 pakini.

Põrandakatted ja vaibad õue Põrandakatted ja vaibad õue

3 m x 5 m = 15 m2

5 m

3 m

1

0,5 m

1 m

3 m

5 m

= 0,5 m2

0,5 m x 1 m = 0,5 m2

15 m2 - 0,5 m2 = 14,5 m2

2

Arvuta, mitu pakki sul vaja läheb:

RUNNEN ja ALTAPPEN põrandaka-
tet saab lõigata nii, et selle saaks 
paigaldada nurka või samba 
ümber.

RUNNEN põrandakate, 
materjalist RUNNEN ja MÄLLSTEN põrandakattega. 
Tumehall plast 902.381.11 17,99 € Pruun peitsitud akaatsia 902.342.26 19,99 €
Hall plast 702.381.12 17,99 € Kunstmuru 503.131.31 29,99 €

Põrandakatted

ALTAPPEN põrandakate, õue, 0,81 m , 9 tk. 

kombineerida ALTAPPEN põrandakattega.
Helehall 904.208.98 9,99 €

Ala 
suurus

Pakendite arv RUNNEN,
pruun 
peits – hind 
kokku

RUNNEN, 
hall või 
tumehall – 
hind kokku

RUNNEN
kunst muru – 
hind kokku

ALTAPPEN
helehall või 
helesinine – 
hind kokku

MÄLLSTEN  
hall/valge, 
sinine/
valge – hind 
kokku

MÄLLSTEN
hall – hind 
kokku

2 m 3 pakki 59,97 53,97 89,97 29,97 65,97 59,97

5 m 7 pakki 139,93 125,93 209,93 69,93 153,93 139,93

7 m 9 pakki 179,91 161,91 269,91 89,91 197,91 179,91

10 m 13 pakki 259,87 233,87 389,87 129,87 285,87 259,87

12 m 15 pakki 299,85 269,85 449,85 149,85 329,85 299,85

18 m 23 pakki 459,77 413,77 689,77 229,77 505,77 459,77

20 m 25 pakki 499,75 449,75 749,75 249,75 549,75 499,75

25 m 31 pakki 619,69 557,69 929,69 309,69 681,69 619,69

30 m 37 pakki 739,63 665,63 1109,63 369,63 813,63 739,63

Vaata meie kalkulatsiooni:

Põrandakatte kalkulaator ütleb 
sulle mitu pakki põrandakatet 
läheb terve välisruumi katmiseks 
vaja.

Muuda kiiresti oma õueala isikupäraseks ning leia 
endale meelepärases toonis ja materjalist põrandakate 
meie laiast valikust. Neid on väga lihtne paigaldada. 
Võid isegi omavahel kombineerida erineva sarja 

põrandakatteid ja sobitada näiteks veekindla portselani 
dekoratiivsete plaatidega. 

+

+

+

Loo personaalne põrandakate

MÄLLSTEN põrandakate, õue, 0,81 m², 9 tk  pakis. 

kombineerida erinevas toonides ja materjalidest 
MÄLLSTEN ja RUNNEN põrandakatetega. Sisaldab: 

Hall/valge 493.204.01 23,99 €
Sinine/valge 293.203.84 23,99 €
Hall 893.204.04 21,99 €

MÄLLSTEN alumine osa + ülemine osa 

MÄLLSTEN alumine osa + ülemine osa  

MÄLLSTEN alumine osa + ülemine osa 

RUNNEN RUNNEN RUNNEN

Kogu meie põrandakatete ja vaipade valikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.
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Põrandkatted ja vaibad õue

Kogu meie põrandakatete ja vaipade valikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.

MORUM madal vaip
Pealispind: 100% polüpropüleen. Tagus: sünteetiline 
lateks.
Bee 801.982.95 99 €
Tumehall 301.982.93 99 €

SKELUND madal vaip, õue/tuppa, 200×
100% polüpropüleen.
Roheline ja bee 004.458.98 89 €

SOMMAR 2020 madal vaip, õue/tuppa, 70×
100% polüpropüleen.
Triibuline/roosa/kollane 004.675.07 9,99 €

RODELUND madal vaip, õue/tuppa. 200×
Kasutada saab vaiba mõlemat poolt, nii kestab see 
veelgi kauem. 100% polüpropüleen.
Bee 504.458.91 89 €

MORUM madal vaip,
Pealispind: 100% polüpropüleen. Tagus: sünteetiline 
lateks.
Bee 202.035.63 69 €
Tumehall 402.035.57 69 €

HODDE madal vaip, õue/tuppa. 100% polü-
propüleen. Hall/must.

202.987.97 99 €

SKARRILD madal vaip, õue/tuppa. Must/valge. 100% 
polüpropüleen. Mõlemad vaiba pooled on sama 
mustriga, et see kestaks veelgi kauem.

504.351.99 69 €

SVALLERUP madal vaip, õue/tuppa. Must/valge.  
100% polüpropüleen. Kasutada saab vaiba mõlemat 
poolt, nii kestab see veelgi kauem.

504.352.17 69 €

MORUM madal vaip,
Pealispind: 100% polüpropüleen. Tagus: sünteetiline 
lateks.

Tumehall 102.035.73 26,99 €

Vaibad

Pikad vaibad

SOMMAR 2020 madal vaip, õue/tuppa. 170×
100% polüpropüleen.
Triibuline/roheline/valge 804.650.95 34,99 €

RUNNEN 
põrandakate.   
Õue, tumehall. Plast.  
9 tk, 0,81 m2. 902.381.11 

17,99 € /0,81 m2
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Aeg grill kuumaks ajada
Mis täna laual on – köögiviljad, kala või liha? Toiduvalmistamine värskes õhus on igal 
juhul tore. KLASEN grill on varustatud nutikate tarvikutega, nagu roostevabast terasest 
küpsetusrest, sisseehitatud termomeeter, väljatõmmatav tuha- või rasvaanum ja kuuma-
kindlad käepidemed. Selleks, et toidu valmistamine ja serveerimine oleks lihtsam, lisa 
grillile ratastega abilaud või riiul. Selleks, et mustus, tolm ja õietolm sinu grillile ligi ei 
pääseks, kaitse seda aga TOSTERÖ grillikattega. Kui soovid aga grillida rannas või 
pargis, meeldib sulle kindlasti kaasaskantav KORPÖN söegrill.

Õues 
toiduvalmistamine
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Õues toiduvalmistamineÕues toiduvalmistamine

Alusraam Alusraam Ülemine riiul SöegrillKapp 

+ + + + =

KLASEN söegrill. Tuleb täiendada KLASEN või 
ÄPPLARÖ alusraamiga.

Must 504.122.25 160 €

KLASEN alusraam,

Roostevaba teras 602.333.13 69 €

ÄPPLARÖ alusraam,

Pruun peits 902.880.40 79 €

KLASEN ülemine riiul,

Pruun peits 702.926.94 20 €
Roostevaba teras 502.421.72 50 €

ÄPPLARÖ kapp,

Pruun peits 603.128.57 99 €

GRILLTIDER 3-osaline grillitarvikute komplekt. 
Roostevaba teras ja plast.

104584.18 5,99 €

GRILLTIDER pudel,

804.446.06 2,49 €

GRILLTIDER söegrilli puhastushari. Tsingitud teras, 
roostevaba teras ja plast.

804.583.87 3,99 €

GRILLTIDER hamburgeripress, alumiinium.

004.584.85 7,99 €

GRILLTIDER varras, 

004.584.90 4,99 €

GRILLTIDER BBQ suitsutuskast, roostevaba teras. 

304.584.03 7,99 €

KORPÖN kaasaskantav söegrill, 
Roostevaba teras/emailitud teras/pulbervärvitud 
teras.

Must 502.834.31 19,99 €

Söegrill annab toidule mõnusalt suitsuse ja 

Üldiselt on söegrilli temperatuur gaasigrilliga võrreldes 

aega. Soovitame pärast grilli süütamist oodata 30-

paned toidu grillile. Temperatuuri saab reguleerida, 

ventilatsiooniavad.

Vali klassikaline söegrill

Eriline või valmislahendus?

Kõik söegrilli osad

Grillitarvikud
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Õues toiduvalmistamineÕues toiduvalmistamine

KLASEN

4. Kuumakindlad roostevabast terasest käepidemed. 

5. Tuhaanuma saab välja tõmmata, et saaksid tuha 
hõlpsalt pärast grillimist ära visata. 

6. Alumine riiul on valmistatud roostevabast terasest, 
et saaksid seda kasutada ka vastupidava alusena 
kuumadele grilltarvikutele.

1. Kaane sisse ehitatud termomeeter laseb sul 
grillimise ajal temperatuuri kontrollida ilma, et sa 
peaksid selleks kaant tõstma. 

2. Selleks, et saavutada soovitud temperatuur, saad 
kontrollida õhuvoolu, reguleerides roostevabast 
terasest ventilatsiooni grilli kaanel või esiosas.  

3. Grillrest on vastupidav ega roosteta, kuna see on 
valmistatud kõrgema klassi roostevabast terasest. 

1 3

2

6

2

5

4

Söegrillid ja lisad Kasulik teave

ÄPPLARÖ/KLASEN

KLASEN söegrill, 

See kombinatsioon
Roostevaba teras 892.818.36 229 €

KLASEN ratastega abilauaga söegrill.

See kombinatsioon koos
roostevabast terasest riiuliga 392.818.34 348 €
pruuni peitsitud riiuliga 792.818.32 318 €

ÄPPLARÖ/KLASEN söegrill, 

See kombinatsioon
492.818.38 239 €

ÄPPLARÖ/KLASEN kapp,

See kombinatsioon koos
roostevabast terasest riiuliga 091.299.99 149 €
pruuni peitsitud riiuliga 991.299.90 119 €

ÄPPLARÖ/KLASEN ratastega abilaud,

See kombinatsioon koos
roostevabast terasest riiuliga 490.484.11 125 €
pruuni peitsitud riiuliga 490.484.06 95 €

KLASEN ratastega abilaud. 

See kombinatsioon
Roostevabast terasest ülemine riiul 499.318.02 119 €
Pruun peitsitud ülemine riiul 290.334.15 89 €

ÄPPLARÖ/KLASEN söegrill ratasetega abilaua ja kapiga.

See kombinatsioon koos
roostevabast terasest riiuliga 992.289.66 517 €
pruuni peitsitud riiuliga 492.796.23 457 €

Kogu meie tootevalikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.
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Kasvata oma toit ise
Taimed teevad inimesi õnnelikuks ja parandavad üldist heaolu. Olgu kasvulavaks siis 
sinu aknalaud või suur aed – taimi saab kasvatada kõikjal. Meie valikus on palju lillepotte, 
millest nii mõnigi sobib kasutamiseks nii toas kui õues. Meilt leiad ka aiandustarvikud, 
spreipudelid, kasvuhooned, lillepostamendid ja palju muud. Kui sa eriline rohenäpp pole, 
vali mõni FEJKA kunstlill, mis ei vaja hoolt ja püsib kaua. Kui aga oled valmis 
ise elustaimi kasvatama, pea meeles, et võtmesõnaks on kannatlikkus.

Aiatööd
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AiatöödAiatööd

GRÄSMARÖ 3-osaline aiatarvikute komplekt.

Türkiis 804.525.35 3,99 €

JACKFRUKT maitsetaimede käärid.

Türkiis 104.523.55 3,99 €

SOCKER kastekann. Tuppa/õue. Pulbervärvitud 
teras. 
Türkiis, 1-liitrine 604.523.10 5,99 €

SOCKER ämber/lillepott, tuppa/õue, tsingitud teras.

504.523.44 9,99 €

SOCKER kastekann, tuppa/õue, tsingitud teras.

2,6-liitrine 701.556.73 3,99 €

SOCKER taimede liigutamise alus, 
õue. Tugevdatud. 

101.556.66 4,99 €

TOMAT spreipudel, 35 cl. Plast. 

Valge 403.712.54 0,99 €
Türkiis 604.523.48 0,99 €
Punakasroosa 804.523.47 0,99 €

ODLA kookoskiust kasvusubstraat. Iga blokk 

liitri veega. 
15 liitrit 202.871.00 2,99 €

JACKFRUKT aiakäärid.

Türkiis 504.523.58 7,99 €

BOYSENBÄR lillepott, 

404.592.56 5,99 €

CITRONMELISS lillepott, -

704.644.97 3,69 €

CITRONMELISS taimeurn, 
Pulbervärvitud teras.

504.645.06 13,99 €

CITRONSYRA lillepott, 

603.873.86 3,99 €

INGEFÄRA alusega lillepott, 

302.580.41 2,49 €

SOCKER lillepott, 

301.556.70 3,99 €

FÖRENLIG lillepott, tuppa/õue, valge. 
Polüpropüleenplast.

704.548.13 0,99 €
004.548.21 1,49 €
404.548.19 8,99 €

NYPON lillepott, 

603.956.16 3,49 €

RÅGKORN lillepott 

404.075.59 26,99 €

Aiandustarvikud Lillepotid õue
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AiatöödAiatööd

ASKHOLMEN lillepostament. 
kõrge. Peitsitud akaatsiapuit.
Helepruun peits 102.586.69 18,99 €

ASKHOLMEN lattvõre. 
Peitsitud akaatsiapuit.
Helepruun peits 702.586.71 20,99 €

ASKHOLMEN lillekast.
Peitsitud akaatsiapuit.
Helepruun peits 302.586.73 26,99 €

KAKIPLOMMON ümbrispott, tuppa/õue. Tsingitud 
teras.

104.523.41 1,69 €
904.523.37 2,29 €

BÄRMÅLLA ümbrispott, tuppa/õue. Keraamika.

004.527.42 11,99 €

FEJKA kunsttaim potis koos ümbrispotiga, 

Sukulent 203.953.31 3,79 €

FEJKA kunsttaim potis, 

Ahtaleheline viigipuu 003.953.08 11,99 €

FEJKA kunsttaim potis koos ümbrispotiga, 
tuppa/õue.

Valge lootoslill 204.523.93 19,95 €

FEJKA kunsttaim potis,  
tuppa/õue.

Ripptaim 403.495.31 5,99 €

FEJKA kunsttaim potis, 

Roosa tulikas 003.952.90 5,99 €

FEJKA kunsttaim potis, 

Palm 104.527.70 39,99 €

FEJKA kunsttaim, 
tuppa/õue.

Roheline/lilla 203.495.32 2,49 €

FEJKA kunsttaim potis, 

Eukalüpt 404.523.68 19,99 €

FEJKA kunsttaim potis, 

Monstera 403.952.88 39,99 €

SVARTPEPPAR lillepostament, 
Pulbervärvitud teras.
Must 804.510.84 6,99 €

HYLLIS kattega riiul, 
kõrge. Tsingitud teras, 100% polüetüleen.
Läbipaistev 992.917.45 15,99 €

HYLLIS kattega riiul, 
kõrge. Tsingitud teras, 100% polüetüleen.
Läbipaistev 692.859.39 12,99 €

SOCKER hoidikuga lillekast. 

Türkiis 004.523.27 14,99 €

KRYDDPEPPAR lillepostament, tuppa/õue. 

404.219.61 16,99 €

kõrge 204.219.62 17,99 €

004.219.58 17,99 €

Kasvuhooned, lillepostamendid ja lattvõred Ümbrispotid

Kunsttaimed

Kogu lillepottide ja kunstlillede valikuga tutvumiseks külasta kodulehte IKEA.ee.
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Tee oma õueala korda
Selleks, et saaksid oma õueala tõeliselt nautida, peaks see olema kenasti korras. Kõigi 
patjade, sööginõude, mänguasjade ja spordivahendite ära mahutamiseks saad õueala 
täiendada kastide, riiulite, kappide, nagide ja muude panipaikadega, et iga asi leiaks 
oma koha. Avatud riiulites on asjad hõlpsalt kättesaadavad, samas kui uste taha ja 
panipaigaga pingi sisse saab panna need asjad, mida sa ei soovi nähtavas kohas hoida. 
Kui tahad asju aga ilmastikunähtuste, mustuse ja tolmu eest kaitsta, tulevad appi 
TOSTERÖ hoiukotid ja -kastid. Mida rohkem vaba ruumi sinu käsutuses on, 
seda lihtsam on seal mõnusalt aega veeta.

Asjade korrastamine 
õuealal
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Asjade korrastamine õuealalAsjade korrastamine õuealal

HYLLIS riiul,

Hall 002.785.78 11,99 €

HYLLIS kattega riiul, tuppa/õue. 60×27 cm, 140 cm 

Läbipaistev     992.917.45 15,99 €

HYLLIS kattega riiul, tuppa/õue. 60×27 cm, 74 cm 

Läbipaistev 692.859.39 12,99 €
ÄPPLARÖ seinapaneeli, riiuli ja panipaigaga 
pink.

298.979.79 92,99 €

ÄPPLARÖ panipaigaga pink.

902.342.07 99 €

KLÄMTARE kaanega kast, tuppa/õue. 

102.923.62 5,99 €
702.923.64 9,99 €

ÄPPLARÖ kapp, 

See kombinatsioon koos
091.299.99 149 €
991.299.90 119 €

TORDH riiul, 

193.164.91  136 €

TORDH riiul,

693.164.17 94,50 €

KOLBJÖRN kapp,

304.092.95 69 €
Roheline 004.503.47  69 €

KOLBJÖRN riiul, 

604.092.94 49 €
Roheline 404.503.50 49 €

LÄCKÖ riiul
teras.
Hall 201.518.37 29,99 €

JOSEF kapp,

Tumehall 001.689.90 39,99 €

Must 104.114.40 39,99 €
Must 202.923.28 19,99 €

Mahub SOLLERÖN diivanimoodulisse.

Must 604.098.21 16,99 €

Riiulid ja kapid Panipaigaga pingid

ÄPPLARÖ/KLASEN ratastega abilaud, 77×58 cm, 

teras.
See kombinatsioon koos

490.484.11 129 €
490.484.06 99 €

KLASEN ratastega abilaud,
Roostevaba teras/pruun peitsitud akaatsia.
See kombinatsioon koos

499.318.02 119 €

290.334.15 89 €

Ratastega abilauad

Hoiukotid ja -kastid

Nagid

SKRÄLL nagi, 

403.501.43 2,49 €

VAJERT 4 konksuga nagi, 
teras/tsink.

 703.501.51 11,99 €



Pesu kuivatamine

TORKIS pesukorv,
Polüetüleenplast.

Sinine 803.392.24 5,99 €

STAJLIG riidepuu, tuppa/õue. 5 tk.

002.914.19 3,99 €

MULIG kuivatusrest,  
Pulbervärvitud teras.

502.287.55 21,99 €

JÄLL kuivatusrest,
Pulbervärvitu teras ja plast.

802.428.92 6,99 €

FROST kuivatusrest,

402.448.31 16,99 €

Kuivatusrestid

Pesukorv ja riidepuud
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kuidas olemasolevast ruumist maksimumi võtta. Meie valikust leiad erinevas mõõdus 

Pesu kuivatamine
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Lihtsasti hooldatavad materjalid 
Alumiinium, plast, plastist 
rotangpalm ja teras on materjalid, 

mis lisahooldust ei vaja. Nende 
puhastamiseks läheb tarvis õrnatoimelist 
seebilahust. Kui hooaeg läbi saab, kata 
mööbliesemed või tõsta need jahedasse ja 

Nii on mõistlik toimida eriti plastmööbli 
puhul, mis võib väga külma ilmaga 
mõranema hakata.

Materjalid, mis vajavad pisut lisahoolt 
Akaatsiast, eukalüptist ja teistest 
puitmaterjalidest mööbliesemed vajavad 
aeg-ajalt ka pisut hoolitsust. Puhasta 
neid õrna toimelise seebilahusega, kata 
 mööbel, kui see pole parasjagu kasutuses 
ja kui soojad ilmad on möödas, tõsta 
 mööbel jahedasse ja kuiva siseruumi. 
Kõiki meie puidust mööbliesemeid on 
eel töödeldud peitsi või värviga. Siiski 
soovi tame mööblit uuesti peitsida, et 
hoida ära selle mõranemine ja pikendada 
selle eluiga. See, kui tihti mööblit peitsima 
peab, sõltub asukohast, kasutamisest 
ja sellest, kui palju mööbel erinevate 
ilmastikuoludega kokku puutub. Näiteks 
vajab vabas õhus seisev mööbel peitsimist 
siis, kui sellele enam pärast vihmasadu 
väikseid tilgakesi ei moodustu – see 
tähendab, et vesi imbub puitu. Kui 
värvitud mööbli  esemed kuluvad, tuleks 
need üle värvida värviga, mis on mõeldud 
spetsiaalselt välisruumides kasutamiseks.

Päikesevarjude hooldamine
Pane päikesevari kokku, kui see pole 
parasjagu kasutusel. Nii peab see tuulele 
paremini vastu. Tavaliselt on päikesevarju 
tarvis puhastada vaid kord aastas. 
Puhastamisel järgi silti tootel. Soovitame 
päikesevarju täiendada näiteks TOSTERÖ 
kattega, et kaitsta seda mustuse, tolmu 
ja vihma eest. Samuti tuleks seda 
hooajaväliselt hoida kuivas ja jahedas 
siseruumis. Enne kinnikatmist veendu, et 
päikesevari oleks täiesti kuiv.

Paviljonide hooldamine
Väga tuulise või vihmase ilma korral 
eemalda alati paviljoni katus. Puhasta 
varju  alust regulaarselt, nii seest kui 
väljast. Puhastamisel järgi silti tootel. 
Puidust paviljoni töötle regulaarselt 
peitsiga, et vältida raami mõranemist. 
Terasest raami on lihtsam hooldada, 
seda peab lihtsalt õrnatoimelise 
seebilahusega puhastama. Enne paviljoni 
siseruumidesse varjule panemist puhasta 
kangas ja lase sel korralikult kuivada. 
Hoia paviljoni jahedas ja kuivas kohas 
siseruumides. TOSTERÖ hoiukotte või 
-kaste saab kasutada katuse ja kardinate 
hoidmiseks.

Patjade hooldamine
Selleks, et pikendada õuepatjade eluiga, 
tuleks neid regulaarselt puhastada. 
Selleks järgi silti tootel. Soovitame padjad 
ära panna, kui need pole kasutusel, ning 
hoida neid jahedas ning kuivas sise-
ruumis. Selleks, et padjad oma vormi 
 hoiaksid, võid need panna TOSTERÖ 
hoiukotti. Enne kasti või koti sulgemist 
veendu, et padjad oleks täiesti kuivad.

Hooldamine
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HooldamineHooldamine

FIXA pintslikomplekt, 3 tk.

702.900.82 2,49 €

 

502.852.65 19,99 €

 

702.923.21 19,99 € 802.923.30 19,99 €

202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ mööblikomplekti kate 

302.923.23 46,99 €

TOSTERÖ mööblikomplekti kate 

802.923.25 49,99 €

304.114.96 49,99 €

104.114.40 39,99 €

Kaitse oma õuemööblit 
ja aksessuaare

Katted ja hooldustarvikud

TOSTERÖ päikesevarju kate pikkusega 

003.245.61 16,99 €

VÅRDA puidupeits,

203.331.02 7,99 €
403.331.01 7,99 €

604.098.21 16,99 €
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Soovime, et saaksid õues aega veetes mõnusalt uneleda, sõpradega vestelda, pikutada 
ja maitsvaid eineid nautida. Me ei taha, et sa peaksid seejuures muretsema oma 
õuemööbli kvaliteedi pärast. Seetõttu oleme enda kanda võtnud kogu olulise mõtte- ja 
uurimistöö, et sinu mööbel kestaks terve eluaja. Valime vastupidavad materjalid ning 
kaitseme neid ilmastikutingimuste eest ja töötleme iga mööblieset nii, nagu viiksime 
need enda koju. Õpi lähemalt tundma materjale, mida oma õuemööblis kasutame.

Metall
Kogu metall, mida õuemööblis kasutame, 
peab vastu vihmale, lumele ja nii külmale 
kui kuumale ilmale. Kerge alumiinium on 
väga vastupidav ja roostevaba materjal, 
seda ka ilma erilise lisahoolduseta. Teras 
on vastupidav ning seda kaitseb rooste 
eest pulbervärv. Tsingitud teras on kaetud 
tsingiga, et kaitsta seda rooste eest, lisaks 
oleme seda töödelnud ka värvikihiga.

Plast
Kogu meie plast ja plastmaterjalist 
rotangpalmist õuemööbel näeb veel 
kaua värske välja, kuna see on UV-
stabiliseeritud ja valguskindel. Plast ja 
käsitsipunutud plastist rotangpalm on 
tugevad ning peavad vastu erinevatele 
ilmastikutingimustele. Väga külma ilmaga 
muutuvad need aga nõrgemaks ja siis 
pole nende kasutamine soovituslik. 

Täispuit
Kogu meie puitmööbel on eeltöödeldud, 
et selle eluiga pikendada enne, kui 
seda ise hooldama pead. Akaatsia ja 
eukalüpt on vastupidavad ja tugevad 
puitmaterjalid, kuna nende puidukiud on 
väga tihedad. 

Tekstiilid ja päike
Selleks, et vältida päikese UV-kiirtest 
põhjustatud värvi luitumist, värvime 
ühevärvilisi tekstiile erilises tehnikas. 
Värvimisprotsessi ajal saavad 
värvipigmendid osaks kangakiududest, 
et säilitada värvikindlust. See tehnika 
vähendab ühtlasi veetarbimist 80% 
ja värvaine tarbimist 20% võrreldes 
traditsiooniliste värvimistehnikatega. 

Tekstiilid ja vihm
Osa meie päikesevarjudest ja enamikest 
õuepatjadest ja padjakatetest on kaitstud 
kerge vihma eest. Me ei kasuta selle 

tekstiilid oleks nii sinu kui ka keskkonna 
jaoks turvalisemad. Vett tõrjuva padja 
pealt saab vee pärast kerget vihma 
lihtsalt ära pühkida, kuid soovitame 
sellegipoolest kuiva päikesevarju ja 
padjad panna TOSTERÖ hoiukotti või 
-kasti. Nii on need kaitstud ja saad neid 
kauem nautida.

Välistingimustesse 
sobiv
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Kojuveoteenus
Toome kõik tellitud tooted sinu koju 
või äri ruumidesse.

Hind alates 19,90€

Kokkupanek 
Meie spetsialistid panevad ise kogu mööbli 
kokku, et sina ei peaks lillegi liigutama.

Hind alates 59€

Järelmaks
Enda ostude eest saad tasuda osade 
kaupa ja valida, kui pika perioodi jooksul 
seda teha soovid.

Kibeled juba värske õhu käes lõõgastuma? Jäta kogu töö meie hooleks. Kui soovid, 
toome tooted ise sinu koju ja paneme need kokku. Kui sa ei soovi kogu summat kohe 
maksta, kasuta järelmaksu teenust.

Aitame sind meeleldi



TÄRNÖ on kokkupandav, vastupidav ja igati 
armastusväärne. Valmistatud naturaalsest 
akaatsiapuidust ja pulbervärvitud terasest. 
Sobib ideaalselt rõdule või  õdusasse 
aianurgakesse.

TÄRNÖ 
tool  
Õues kasutamiseks, 
kokkupandav.  
Punane, helepruun  
peits. 004.245.70 

10€
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