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KNOXHULT
OSTUJUHEND

Köögikomplektid

HOOLDUS
Puhasta kapid vee või mitteabra
siivse puhastusvahendiga niisu
tatud lapiga. Kuivata puhta lapiga. 
Pärast kasutamist puhasta rooste
vabast terasest pinnad svammi 
ja puhta lapiga, vajadusel lisa ka 
mitteabrasiivset puhastusvahendit. 
Pühi alati pikisuunas.

OHUTUS
Erinevatele seinamaterjalidele 
läheb vaja erinevaid kinnitus
vahendeid. Kasuta oma kodu 
seintele sobivaid kinnitusi, mis on 
müügil eraldi.

HEA TEADA:
Hingede kõrgust, sügavust ja laiust 
on võimalik reguleerida,  mistõttu 
saab ukse lihtsasti  õigesse 
asendisse paigaldada. Uksed 
saab paigaldada kas vasakule või 
paremale. Tänu reguleeritavatele 
jalgadele seisab raam kindlalt ka 
ebaühtlastel pindadel.

Terviklik lahendus soodsa hinnaga
Kas otsid lihtsat kööki, mis oleks korraga nii kvaliteetne kui ka 
soodne? KNOXHULT köögimööbli komplekti kuulub 6 kappi koos uste, 
sahtlite ja riiulitega. Kõigil põranda ja seinakappidel on nii sees kui 
ka väljaspool kriimustuskindel fooliumkattega pind, mida on lihtne 
puhastada. Ja tööpinna sügavus on 61 cm. Kombineeri KNOXHULT 
köök LAGAN õhupuhasti ja TILLREDA teisaldatava pliidiga. Osadel 
köökidel on kaasas valamu ja segisti. Lisa juurde uksenupud ja käepi
demed.
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KÖÖKIDE TERVIKLAHENDUSED
Köögid tulevad terviklahendusena – olemas on tööpind, riiulid, sahtlid, hinged, sokkel, valamu, vesilukk ja segisti. Lisa lihtsalt uksenupud, käepidemed ja köögitehnika. Soovitame 
lisaks LAGAN õhupuhastit, millega saad tutvuda lk 5 “Kõik osad ja hinnad” all. KNOXHULT köögilahendust on võimalik kombineerida ka kõigi teiste IKEA pakutavate kodumasinatega. 

Koguhind
Hall 991.804.36 199 €
Puidu imitatsiooniga hall 591.804.76 219 €
Valge 191.804.64 172 €
Kõrgläikega valge 291.804.68 219 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 120 cm 1 tk
LAGAN segisti 1 tk
KNOXHULT uste ja sahtlitega põrandakapp, 120 cm 1 tk
LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile 1 tk

Koguhind
Hall 191.804.35 309 €
Puidu imitatsiooniga hall 391.804.77 348 €
Valge 891.804.65 257 €
Kõrgläikega valge 091.804.69 350 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 120 cm 1 tk
LAGAN segisti 1 tk
KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 120 cm 1 tk
KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 40 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 40×75 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 60×60 cm 1 tk
LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile 1 tk

Kogumõõtmed: 182 cm × 61 cm

Kogumõõtmed: 224 cm × 61 cm
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Köögid tulevad terviklahendusena – olemas on tööpind, riiulid, sahtlid, hinged, sokkel, valamu, vesilukk ja segisti. Lisa lihtsalt uksenupud, käepidemed ja köögitehnika. 
Soovitame lisaks LAGAN õhupuhastit, millega saad tutvuda lk 5 “Kõik osad ja hinnad” all. KNOXHULT köögilahendust on võimalik kombineerida ka kõigi teiste IKEA 
pakutavate kodumasinatega.

KÖÖKIDE TERVIKLAHENDUSED

Koguhind 
Hall 791.804.42 209 €
Puidu imitatsiooniga hall 191.804.78 229 €
Valge 691.804.66 181 €
Kõrgläikega valge 891.804.70 229 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 120 cm 1 tk
LAGAN segisti 1 tk
KNOXHULT uste ja sahtlitega põrandakapp, 180 cm 1 tk
LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile 1 tk

Koguhind
Hall 791.804.37 319 €
Puidu imitatsiooniga hall 991.804.79 358 €
Valge 491.804.67 266 €
Kõrgläikega valge 691.804.71 359 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 120 cm 1 tk
LAGAN segisti 1 tk
KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp, 180 cm 1 tk
KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 40 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 40×75 cm 1 tk
KNOXHULT seinakapp, 60×60 cm 1 tk
LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile 1 tk

Kogumõõtmed: 182 cm × 61 cm

Kogumõõtmed: 224 cm × 61 cm



KÕIK OSAD JA HINNAD
Köögikappide raamid on valmistatud 16 mm paksusest puitlaastplaadist. Uste ja paneelide valikus on saadaval valge, puidu efektiga hall, kõrgläikega valge melamiin
foolium ja hall polüpropüleenfoolium. Valged ja hallid köögid tulevad koos tamme imitatsiooniga laminaadist tööpinnaga. Puidu imitatsiooniga hallid ja kõrgläikega 
valged köögid tulevad koos kivi imitatsiooniga musta tööpinnaga. Kapid on terviklikud, st kaasas on tööpind, riiulid, sahtlid, hinged ja soklid. Lisa lihtsalt juurde kodu
masinad, valamu, köögisegisti, uksenupud ja käepidemed ning su köök ongi valmis.

KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp. Võimalus 
valamu paigaldamiseks ja hoiuruumi kohandamiseks 
2 reguleeritava riiuli abil. Raam ja paneelid on kaetud 
fooliumkattega, mistõttu on pind kriimustuskindel 
ja seda on lihtne puhastada. Uksepaneeli õigesse 
asendisse paigaldamine on lihtne, sest hingede 
kõrgust, sügavust ja laiust saab reguleerida. Tänu 
reguleeritavatele jalgadele püsib kindlalt ka eba tasasel 
pinnal. Tööpinnal on kõigist äärtest 1 cm ülekate. 
122x61x90 cm. Kapi laius 120 cm.

Hall 503.267.94 100 €
Puidu imitatsiooniga hall 803.268.01 115 €
Valge 303.267.90 84 €
Kõrgläikega valge 503.268.07 115 €

KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp. Võimalus 
valamu paigaldamiseks ja hoiuruumi kohandamiseks 
2 reguleeritava riiuli abil. Raam ja paneelid on kaetud 
fooliumkattega, mistõttu on pind kriimustuskindel 
ja seda on lihtne puhastada. Uksepaneeli õigesse 
asendisse paigaldamine on lihtne, sest hingede 
kõrgust, sügavust ja laiust saab reguleerida. Tänu 
reguleeritavatele jalgadele püsib kindlalt ka eba tasasel 
pinnal. Tööpinnal on kõigist äärtest 1 cm ülekate. 
Lisada juurde integreeritav ahi, juurde võib lisada ka 
pliidi ja valamu. 182x61x90 cm. Kapi laius 180 cm.
Hall 203.267.95 110 €
Puidu imitatsiooniga hall 603.268.02 125 €
Valge 703.267.88 93 €
Kõrgläikega valge 303.268.08 125 €

KNOXHULT sahtlitega põrandakapp. Stopperiga 
sahtel. Raam ja paneelid on kaetud fooliumkattega 
ja seega kriimustuskindlad. Tänu reguleeritavatele 
jalgadele püsib kindlalt ka ebatasasel pinnal. 42×61×90 
cm. Kapi laius 40 cm.
Hall 703.267.93 60 €
Puidu imitatsiooniga hall 403.267.99 69 €
Valge 903.267.87 51 €
Kõrgläikega valge 703.268.06 70 €

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada 
reguleeritava riiuli abil. Uks on kaetud fooliumkattega, 
mistõttu on pind kriimustuskindel. Ukse saab paigal
dada nii, et see avaneb kas vasakule või paremale. 
40×31×75 cm.
Hall 803.267.97 25 €
Puidu imitatsiooniga hall 203.268.04 30 €
Valge 503.267.89 17 €
Kõrgläikega valge 903.268.10 30 €

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada 
reguleeritava riiuli abil. Uks on kaetud fooliumkattega, 
mistõttu on pind kriimustuskindel. 60×31×60 cm.
Hall 603.267.98 25 €
Puidu imitatsiooniga hall 903.268.05 30 €
Valge 103.267.91 17 €
Kõrgläikega valge 703.268.11 30 €

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada 
2 reguleeritava riiuli abil. Uksed on kaetud foolium
kattega, mistõttu on pind kriimustuskindel. Ukse saab 
paigaldada nii, et see avaneb kas vasakule või pare
male. 120×31×75 cm.
Hall 003.267.96 45 €
Puidu imitatsiooniga hall 403.268.03 50 €
Valge 903.267.92 34 €
Kõrgläikega valge 103.268.09 50 €

FYNDIG valamukauss. Valamu on roostevabast 
terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav 
 materjal, mida on lihtne puhastada. Heli neelav 
 materjal. Sobib vähemalt 50 cm laiadele kapiraamidele. 
Täienda LILLVIKEN sõela/vesilukuga. 45x39 cm.
Roostevaba teras 902.021.26 20 €

LAGAN köögisegisti. Üks hoob. 360° pööratav 
 jooksutoru. Kõrgus 16 cm.
Kroomitud 100.850.27 22 €
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