OSTUJUHEND

Kõik imiku uneks vajalik
Võrevoodid, madratsid ja tarvikud

Turvalisus ja mugavus pere kõige pisemale
Lapsevanemaks saamine on imeline tunne, aga uus roll võib endaga tuua ka
uue mure lapse ohutuse pärast. Meie võrevoodid on testitud ja vastavad kõige
rangematele ohutusnõuetele. Voodid on tugevad ja vastupidavad ning, kuna imik
kasvab kiiresti, ka kohandatavad. See kindlustab ka sulle rahuliku une.
Magus uni ja turvaline ase
Ükski vanem ei tohiks olla olukorras, kus ta peab valima taskukohasuse ning lapse
turvalisuse ja mugavuse vahel. Seda oleme pidanud silmas ka meie võrevoodi
madratsite disainimisel. Iga viimne kui üks neist võrevoodile mõeldud tugeva
test ja hea õhuläbilaskvusega madratsitest vastab kõige karmimatele ohutus
standarditele. Nii saad ka sina rahuliku südamega magada.

Kõik tooted ei ole alati kaupluses olemas. Lisainfo saamiseks võta ühendust IKEA töötajatega või mine
veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjaliku tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.Kõik tooted vajavad
kokkupanemist.

SINU LAPSE TURVALISUS ON MEIE PRIORITEET
Laste turvalisus on alati meie prioriteet
Meie tooted on disainitud ja testitud nii, et need vastaksid
kõigile neis riikides rakenduvatele turvanõuetele, kus
tooteid müüakse. Samuti testime lastetooteid enda
Rootsis asuvas akrediteeritud katselaboris ja sõltumatutes
akrediteeritud katselaborites ja -instituutides üle kogu
maailma.

Kuidas meie võrevoodeid testitakse?
Kõik meie võrevoodid läbivad mitmeid erinevaid teste,
kindlustamaks, et neid on turvaline kasutada. Esiteks
kontrollitakse, et neil ei oleks väljaulatuvaid osasid,
lahtisi osasid või kinnitusi ega teravaid servi. Seejärel
mõõdetakse ära kõik varvade ja voodipõhja liistude
vahelised vahed ja avad. Võrevoodeid testitakse
löök- ja survekatsetega nende tugevuse, stabiilsuse ja
vastupidavuse kontrollimiseks ning selleks, et veenduda, et
varvad ei lähe kõveraks ega muuda oma asendit, mis võiks
anda põhjust potentsiaalselt ohtlike avade tekkimiseks. Ka
võrevoodi põhi on testitud. Euroopa turu jaoks testimisel
avaldasime voodipõhjale näiteks viiest erinevast asendist
1000 korda 10-kilogrammist raskust.

IKEA võrevoodid ja võrevoodi madratsid vastavad
järgnevatele turvanõuetele: Euroopa turul müüdavaid
võrevoodeid testitakse Euroopa katselaborites ja need
vastavad Euroopas kehtivale standardile EN 716-1.
Euroopa turul müüdavad madratsid vastavad Euroopa
Standardikomitee (CEN) vastu võetud standardile EN
16890.

Samasuguste või sarnaste katsetega testitakse
voodipõhjasid kõigil turgudel, kus me tegutseme, kuid
olenevalt vastava riigi konkreetsetest nõuetest võivad
testid mõnevõrra erineda.

Kui soovid konkreetse ohutus- või katsestandardiga
lähemalt tutvuda, palun võta ühendust Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ametiga või vastava standardi välja
andnud ametiasutusega.
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Safety is our top priority
Children’s safety is always our highest priority
Our products are designed and tested to comply with all applicable safety requirements in the countries where the products
are sold. We also test all our children’s products at our own
accredited test laboratory in Sweden, as well as at independent
accredited test laboratories and institutes around the world.

How are our cots tested?
All our cots undergo several different tests to ensure
they are safe to use. First, they are inspected for any protruding
parts, loose parts or fittings, and sharp edges. Then, all gaps
and openings between spindles and the slats in the cot base are
measured. The cot is tested with impact and pressure tests for
strength, stability and durability and to ensure that the spindles
will not twist or rotate from their position and create potentially
hazardous openings. The cot base is also tested. For example,
in a test for the European market, we subject the cot base to
impact from a 10 kg weight that is dropped 1,000 times from
five different positions.

IKEA fulfils the following safety criteria for cots and mattresses
around the world: Cots for the European market are tested by
test laboratories in Europe and comply with European standard
EN 716-1. Mattresses in the European market comply with EN
16890, a requirement specified by the European Committee for
Standardisation, Comité Européen de Normalisation (CEN).

The same or similar tests are made on cot bases for cots on all
markets where we are active, but the tests may differ somewhat, depending on the specific requirements of the respective
country.

If you want to learn more about a specific safety or test standard, please contact the *local consumer organisation* or the
authority that has issued the standard.

KASULIK TEAVE
1. Lämbumisohu ärahoidmiseks puuduvad mis tahes
väikesed eemaldatavad või lahtised osad.
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2. Voodil on ümarad servad ja nurgad.
3. Hästi ventileeritud voodipõhi hoiab ära hallituse tekke.
4. Tugev voodipõhi.
5. Voodivarvade vahel on ohutu vahe (lapse pea ei mahu
vahele).
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6. Stabiilne ja vastupidav konstruktsioon.
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7. Mürgivabad ained ja pinnatöötlus.
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VÕREVOODI VALIMINE
Selgita välja individuaalsed vajadused
Kui laps magab võrevoodis, magavad paremini mõlemad –
nii su laps kui ka sina ise. Võrevoodi on suletud keskkond,
kust imik ei saa end ise välja keerata ning kus on samas
tagatud õhu hea ringlemine, mistõttu ei hakka lapsel
voodis palav ega ebamugav. Enamik imikuid magab väga
sügavalt ja neid ei sega müra, hääled ega muusika. Kuid
väikesed lapsed ei maga korraga palju ja ärkavad sageli
üles. Kuna võrevoodi on suletud, saab laps seal end hoitult
ja turvaliselt tunda.

Võrevoodi

2 asendiga
voodipõhi

Eemaldatav külg

Panipaik

GULLIVER
GONATT
SOLGUL
SNIGLAR
STUVA

Meie valikust leiad nii traditsioonilise kui ka modernsema
joonega võrevoodeid. Vali endale meelepärane, mis sobib
just sinu koju.

SUNDVIK

“Kasvab” koos lapsega
Erinevad eluruumid eeldavad erinevaid lahendusi, aga
üks on kindel – kõik lapsed kasvavad kiiresti. Sellepärast
on enamik meie võrevooditest disainitud nii, et kui laps
on juba piisavalt suur, et ise võrevoodisse ja voodist
välja ronida, saab voodilt ühe külje saab eemaldada ja

1. When the baby is very small the base
can be placed at the higher position.
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2. As soon as the baby starts to sit by
themselves, place the base at the
lower position.
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3. When the child is big enough to climb
into the bed, one cot side can be
removed.
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KÕIK VÕREVOODID JA HINNAD
Pakume laia valikut eri stiilides ja viimistlusega
võrevoodeid. Olenemata sellest, millise valid, võid alati
kindel olla, et iga detail on hästi läbi mõeldud. Lapse
ohutuse tagamiseks kasuta alati võrevoodile sobivat
madratsit. Nii hoiad ära kõikvõimalikud avad, kuhu imiku
pea kinni võib jääda.

Cots

We have a wide variety of cots in different styles and finishes.
No matter which of our cots you choose, you can be sure of one
thing - every detail is well-thought-out. For your baby’s safety,
always use the same size on cot and mattress to avoid gaps that
the baby’s head could become trapped in.
SMÅGÖRA cot 60x120 cm. Voodipõhja saab paigaldada
kahele eri kõrgusele. Su laps magab mugavalt ja turvaliselt,
sest voodipõhi on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mida on testitud, kindlustamaks, et need toetavad keha
nii nagu vaja. Voodipõhi võimaldab õhul ringi käia ja tagab
lapsele kosutava une.

GONATT 60×120 cm. Voodipõhja saab paigaldada kahele
eri kõrgusele. Kui laps on juba piisavalt suur, et ise voodisse
ja voodist välja ronida, saab ühe võrevoodi külje ära võtta.
Su laps magab mugavalt ja turvaliselt, sest voodipõhi
on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mida on
testitud, kindlustamaks, et need toetavad keha nii nagu
vaja. Voodipõhi võimaldab õhul ringi käia ja tagab lapsele
kosutava une. Võrevoodi all paiknevad sahtlid annavad
lisaruumi asjade hoiustamiseks.
Valge

502.015.34

169 €

Helehall

002.579.53

169€

Valge

903.624.12

49,99€

Valge

002.485.67

89€

Hallikaspruun

702.485.64

89€

79 €
SOLGUL cradle with mattress, 55×84 cm.
Hälli suurus ja kõrgus lasevad sul selle panna enda voodi
lähedusse, et saaksid vähese vaevaga enda kätt sirutada,
kui laps öösel üles ärkab.Siin saab sinu laps turvaliselt
ja mugavalt magada, kuna me oleme hoolikalt jälginud
hälli liikumist ja kallet, et see vastaks kõige rangematele
ohutusnõuetele, mis panevad paika hälli stabiilsuse ja vastupidavuse.Saad hälli panna fikseeritud asendisse, kasutades
väikseid kinnitusi.

SOLGUL 60×120 cm. Voodipõhja saab paigaldada kahele
eri kõrgusele. Su laps magab mugavalt ja turvaliselt, sest
voodipõhi on valmistatud vastupidavatest materjalidest,
mida on testitud, kindlustamaks, et need toetavad keha
nii nagu vaja. Voodipõhi võimaldab õhul ringi käia ja tagab
lapsele kosutava une.
Valge

302.485.37

SUNDVIK 60×120 cm. Voodipõhja saab paigaldada kahele
eri kõrgusele. Kui laps on juba piisavalt suur, et ise voodisse
ja voodist välja ronida, saab ühe võrevoodi külje ära võtta.
Su laps magab mugavalt ja turvaliselt, sest voodipõhi on
valmistatud vastupidavatest materjalidest, mida on testitud,
kindlustamaks, et need toetavad keha nii nagu vaja.

GULLIVER 60×120 cm. Voodipõhja saab paigaldada kahele
eri kõrgusele. Kui laps on juba piisavalt suur, et ise voodisse
ja voodist välja ronida, saab ühe võrevoodi külje ära võtta.
Su laps magab mugavalt ja turvaliselt, sest voodipõhi
on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mida on
testitud, kindlustamaks, et need toetavad keha nii nagu
vaja. Voodipõhi võimaldab õhul ringi käia ja tagab lapsele
kosutava une.
102.485.19

89€

SNIGLAR cot 60×120 cm. Voodipõhja saab paigaldada
kahele eri kõrgusele. Su laps magab mugavalt ja turvaliselt,
sest voodipõhi on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mida on testitud, kindlustamaks, et need toetavad keha
nii nagu vaja. Voodipõhi võimaldab õhul ringi käia ja tagab
lapsele kosutava une.
Pöök

Valge

504.612.30

79€

Valge

703.624.27

75€

TARVIKUD
Muuda voodi mugavamaks ja hubasemaks.
KLAPPA mobile. The figures and patterns face downwards
to meet the child’s upward gaze.

RÖDHAKE voodibaldahhiin
With a bed canopy over the cradle, cot or bed, you create
a calm place that makes the children’s room extra cosy,
like in a fairytale. Here, your child will sleep like a prince or
princess.
jäneste muster

604.402.23

Mitmevärviline

604.576.28

5,29€

11,99 €

KLAPPA mobile. Movement and sharp contrasts stimulate
the baby's eyesight.

LENAST cot skirt, 60×120 cm. Made from 100% smooth, fine
thread cotton – an easy-care and durable material that you
don’t need to iron since wrinkles and creases give more life
to the cot skirt.
täpiline/valge

503.726.15

Kollane

7,99 €

LENAST bump pad, 60×120 cm. A safe and secure sleeping
environment is the best thing you can give your baby. A
bumper pad prevents your baby from bumping into or getting stuck between the cot’s hard rails.
täpiline/valge hall
904.539.02
17,99 €
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403.650.26

5,29

VÕREVOODILE MADRATSI VALIMINE
1. Vali välja materjal
Tee oma valik vedru- ja vahtmadratsi vahel. Kõik
madratsites kasutatavad materjalid on ohutud ja
hügieenilised. Kui sa pole oma valikus päris kindel, küsi
endalt – millisel madratsil sa ise magada tahaksid?

2. Tee kindlaks individuaalsed vajadused
Mis sa arvad, kui kaua laps madratsit kasutab? Mida kauem
on plaanis sama madratsit kasutada, seda vastupidavam
võiks madrats olla. Kui soovid kasutada sama madratsit
pikemat aega, vali paksem ja vastupidavam madrats,
mis sobib ka lapsele, kes naudib voodis püsti olemist ja
hüppamist.

Vedrumadratsid: Vedrumadratsid on valmistatud pakitud
vedrudest. Pakitud vedrudega madratsid võimaldavad õhul
vabalt ringi käia, tagades meeldiva magamiskeskkonna.
Kaitsev vahukiht lisab mugavust ja vastupidavust.

3. Vali sobiv madrats
Järgnevatelt lehekülgedelt leiad kõik imikutele mõeldud
madratsid ja üksikasjaliku tooteinfo.

Vahtmadratsid: Vahtmadratsites kasutatakse kvaliteetset
porolooni või high resilience vahtu, mis on vastupidav
ja magamiseks loodud, mistõttu on tegemist turvalise
valikuga. High resilience vaht on vastupidav, leevendab
survet ning tagab kasvavale lapsele mugavuse ja toe.

KASULIK TEAVE
1. Kõik meie võrevooditele mõeldud madratsid on kõvad, et
lapsel oleks turvaline magada.
2. Kuna madratsid on valmistatud vedrudest või high
resilience vahust, siis on kõigil survet leevendav toime.
3. Hea õhuläbilaskvusega kate õhu paremaks ringlemiseks.
3
2
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4. Tänu hoolikalt tehtud valikutele materjalide ja
ülesehituse osas on kõik lastemadratsid hea
õhuläbilaskvusega.
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5. Eemaldatavad ja masinpestavad katted tagavad
hügieenilise magamisaseme.
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KÕIK MADRATSID JA HINNAD
Kõik meie võrevoodid on valmistatud ohututest
vastupidavatest materjalidest. Kuna madratsid on vabad
ohtlikest kemikaalidest ja hea õhuläbilaskvusega, pakuvad
need su lapsele ohutut ja mugavat magamiskeskkonda.
Osal madratsitest on käepidemed, mis lihtsustavad voodi
üles tegemist. Materjalidel on ka palju häid omadusi.
Vaht on elastne ja jaotab beebi keharaskuse ühtlaselt.

Samamoodi toimib ka high resilience vaht, kuid lisaks
taastab see oma kuju kiiremini ja peab kauem vastu.
Vedrumadratsitel on pakitud vedrud, mis järgivad täpselt
lapse liigutusi.
Lapse ohutuse tagamiseks kasuta alati võrevoodile sobivat
madratsit. Nii hoiad ära kõikvõimalikud avad, kuhu imiku
pea kinni võib jääda.

VAHTMADRATSID

Hooldusjuhised
Kate:

Hooldusjuhised
Kate:

PLUTTIG. Madrats on valmistatud 5 cm paksusest vahust ja sellel on mõle
mal pool samasugune pehme sile pind. Soovi korral saad madratsi lihtsalt
ümber pöörata. Katet võib pühkida, aga ei saa eemaldada.

Sisemine kate:
Pühi puhtaks niiske lapiga.

60×120 cm

KRUMMELUR. Sellel 8 cm paksusel madratsil on kaks erinevat pinda ‒
keskmiselt kõva laineline pool ja veel kõvem sile pool. Vahu struktuur muudab
madratsi mugavaks ja võimaldab õhul hästi ringi käia, pakkudes su lapsele
head tuge ja meeldivat magamiskeskkonda. Katet on lihtne eemaldada ja see
on masinpestav 60 °C temperatuuril.

003.145.81 12.99 C

60×120 cm

003.210.15 39.99 C

Hooldusjuhised
Kate:

PELLEPLUTT. Madrats on valmistatud 6 cm paksusest vahust ja sellel on
mõlemal pool samasugune sile pind. Soovi korral saad madratsi lihtsalt ümber
pöörata. Kate on eemaldatav ja masinpestav 60 °C temperatuuril.
60×120 cm

Hooldusjuhised
Kate:

003.364.13 19.99 C

Sisemine kate:
Pühi puhtaks niiske lapiga.
SKÖNAST. Sellel 8 cm paksusel madratsil on elastne survet leevendav
high resilience vaht, mis taastab oma kuju kiiremini ja on vastupidavam kui
tavaline vaht. Materjal vormub lapse keha järgi ja pakub mugavat kõva tuge.
Katet on lihtne eemaldada ja see on masinpestav 60 °C temperatuuril.
60×120 cm
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703.210.12 55 C

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Kate
Enamik meie katetest on eemaldatavad ja masinpestavad,
et tagada lapsele magamiseks hügieeniline keskkond.
Samuti võimaldavad madratsid õhul hästi ringi käia. Kõik
meie katted on beebi naha vastu pehmed.

Pesemine
keelatud

Masinpesu
60 °C
temperatuuril

Triikimine
keelatud

Triigi
keskmisel
temperatuuril

Madrats
Õhuta madratsit regulaarselt.

Keemiline
puhastus
keelatud
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