
HEMNES vannitoamööbel aitab ka kõige väiksemas vannitoas 
korda luua. Sellesse tootesarja kuuluvad suurte sahtlitega valamu kapp, 
kuhu saad silme alt ära panna väikesed esemed, ja madalate riiulitega 
seinakapp, kust leiad kõik vajaminevad asjad hõlpsasti üles. Samuti 
kuuluvad sarja kõrged riiulid ja peegel ustega kapid, mis sobivad hästi 
suurematele asjadele, näiteks sauna linadele või karpidele. Kappidel on 
reguleeritavad jalad, mistõttu on need stabiilsed ja püsivad kuivana.

OSTUJUHEND

OHUTUS
Osa sellest mööblist tuleb 
kaasasoleva seinakinnitusega 
seina külge kinnitada. Erinevate 
seinamaterjalide puhul läheb vaja 
erinevat tüüpi kinnitus vahendeid. 
Kasuta oma koduseintele sobivaid 
kinnitus vahendeid, mis on müügil 
eraldi. 

HOOLDUS 
JA PUHASTAMINE
Pühi puhtaks vees või mitte
abrasiivses puhastusvahendis 
niisutatud lapiga. Kuivata
puhta kuiva lapiga. 

Valamu ja segisti puhastamiseks 
kasuta vees või mitte abrasiivses 
puhastusvahendis niisutatud 
lappi.

Keraamilised valamud peavad 
hästi vastu enamikele kemikaa
lidele, välja arvatud tugevatele 
hapetele ja leelistele.

Purustatud marmorist valamud 
ei tohi kokku puutuda ammo
niaagi, hapete, tugevatoimeliste 
puhastusvahendite, juuksevärvi 
ega klooriga.

HEMNES
Vannitoamööbel

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



KUIDAS EHITADA
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1. Vannitoa planeerimist alusta sellest, kui palju on seal vaba 
seinapinda valamukapi ja valamu jaoks, sest just need on 
vannitoas kõigi toimetuste keskpunktiks. HEMNES sarja kuu
luvad erineva suuruse ja mahutavusega valamukapid.

Valida saad avatud riiuliga ja tavaliste valamukappide vahel, 
et leida just enda vajadustele ja eelistustele sobiv.

HEMNES sarja valamukappide sahtlid liiguvad sujuvalt ja 
need saab täielikult välja tõmmata, et asjadele lihtsalt ligi 
pääseda. Stopperid hoiavad ära sahtli välja kukkumise, mis 
on eriti hea lahendus juhul, kui su peres on lapsi. 

2. IKEA valamud on saadaval eri suuruses ja materjalides. Vali 
üks valamu või topelt valamud, olenevalt sinu vajadustest ja 
ruumi võimalustest. HEMNES sarjaga sobituvad valamud on 
keraamilised.

Keraamilised valamud on glasuuritud ja neid on lihtne pu
hastada. Need on väga kriimustuskindlad ja vastu pidavad.

Kui valid HEMNES avatud valamukapi, kombineeri see pari
ma funktsionaalsuse ja välimuse saavutamiseks TÖRNVIKEN 
pinnapealse valamuga. 

Kõik valamud tulevad koos vesiluku ja valamusõelaga. 
Vesilukk on paindlik ja selle saab ühendada nii pesumasina 
kui ka nõudepesumasinaga.

3. IKEA pakub laia valikut segisteid. Vali segisti selle funktsiooni 
ja disaini järgi. Kõik segistid peale OLSKÄR segisti on varus
tatud valamusõelakomplektiga. Kõikidel IKEA kraanidel on 
vooluregulaator, mis kasutab 50% vähem vett, kuid tagab, et 
veevool tunduks sama tugev. 

GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND, 
ASPSKÄR ja HAMNSKÄR segistitel on eriline omadus – 
energia säästmiseks tuleb kraanist kõigepealt külma vett. 
Tavaliste kraanide puhul vabaneb hooba üles tõstes korraga 
nii soe kui külm vesi. Kuid sageli ei jõua soe vesi välja ja jääb 
torudesse pidama. Kui tõstad meie segistil hoova otse üles, 
eraldub ainult külm vesi, mis vähendab sooja vee raiskamist. 
Sooja vee vabastamiseks tõsta hoob vasakule.

4. Nüüd on aeg valida, mida soovid näha kraanikausi ümber 
ja kohal: peegelkappi, peegeluksega kõrget kappi, riiulit või 
pinki? Kombineerimisvõimalusi on lõputult. Tee oma valik 

selle järgi, kui palju su vannitoas ruumi on ja kui palju vajad 
ruumi asjade hoiustamiseks.

5. Vannitoa sisustamise saad lõpule viia BALUNGEN ja VOXNAN 
sarja tarvikutega. Need on disainitud HEMNES sarja tood
etega kokku sobituma, et su vannituba oleks nii värvilt kui 
stiililt ühtse välimusega.
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HEMNES. KÕIK OSAD JA HINNAD
Käepidemed kuuluvad komplekti. Laius×sügavus×kõrgus.
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HEMNES valamukapp, 60×47×83 cm.

Valge 502.176.67 119 €

HEMNES valamukapp, 80×47×83 cm.

Valge 202.176.64 139 €

HEMNES valamukapp, 100×47×83 cm.

Valge 902.176.65 159 €

HEMNES avatud riiuliga valamukapp, 82×48×76 cm.

Valge 303.966.98 149 €

HEMNES 1 uksega peegelkapp, 63×16×98 cm.

Valge 702.176.71 89 €

HEMNES 2 uksega peegelkapp, 83×16×98 cm.

Valge 402.176.77 119 €

HEMNES 2 uksega peegelkapp, 103×16×98 cm.

Valge 802.176.75 139 €

HEMNES peegeluksega kõrge kapp, 49×31×200 cm.

Valge 702.176.85 159 €

HEMNES klaasuksega kõrge kapp, 42×38×131 cm.

Valge 203.966.46 119 €

HEMNES riiul, 42×37×172 cm.

Valge 302.176.54 79 €

HEMNES pink, 83×37×53 cm.

Valge 502.236.25 55 €

HEMNES rätikutoru, 4 nagi ja panipaigaga pink 
64×37×173 cm.

Valge 303.966.55 129 €

HEMNES seinariiul, 42×10×118 cm.

Valge 003.966.47 49 €

HEMNES vannitoariiul, 74×25×198 cm.

Valge 904.004.47 129 €



VALAMUD JA SEGISTID
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Kõigile IKEA valamutele ja segistitele kehtib 10aastane kvaliteedigarantii. Laius×sügavus×kõrgus.
Loe lisa 
garantiibrošüürist. 

RÄTTVIKEN valamu, portselan. Kaasas sõel ja vesilukk.

60×49×6 cm 902.165.76 80 €

80×49×6 cm 102.165.75 90 €

100×49×6 cm 702.165.77 100 €

ODENSVIK valamu, keraamiline. Kaasas sõel ja vesilukk.

60×49×6 cm, 1 tk. 501.955.52 70 €

80×49×6 cm, 1 tk. 401.808.05 100 €

100×49×6 cm, 1 tk. 001.939.37 110 €

100×49×6 cm, topeltvalamu. 001.356.12 150 €

120×49×6 cm, 1 tk. 201.939.41 120 €

120×49×6 cm, topeltvalamu. 801.356.13 180 €

TÖRNVIKEN tasapinnapealne valamu, keraamiline. 
Kaasas sõel ja vesilukk.

Ø 45 cm×14 cm, valge 902.915.18 60 €

OLSKÄR segisti, ilma valamusõelata.

Kroomitud messing 702.177.51 19 €

ENSEN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.813.80 49 €

RUNSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 502.621.22 49 €

 

DALSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 302.812.92 59 €

 

SVENSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 802.994.21 59 €

 

GRANSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 602.030.90 59 €

BROGRUND segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 603.430.81 59 €

LÖVSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 103.430.69 120 €

HAMNSKÄR segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 803.430.75 99 €

Must 103.472.13 109 €

Messing 503.472.06 109 €

VOXNAN segisti, valamusõelaga.

Kroomitud messing 303.430.87 69 €



TARVIKUD
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BOLMEN astepink, 44×35×25 cm,
max koormus 150 kg.
Valge 602.651.63 4,99 €

VESKEN ratastel abilaud, 54x18x71 cm
Valge 004.712.22 8,99 €

VESKEN riiul, 36x23x100 cm
Valge 403.078.66 8,99 €

VESKEN riiul, 36x23x40 cm
Must 704.508.10 4,99 €

VESKEN riiul, 36x23x100 cm
Must 304.508.07 8,99 €

VESKEN nurgariiul, 33x33x71 cm
Valge 704.710.92 6,99 €

VOXNAN nupp, kroomitud tsink.

2 tk kmpl 203.285.82 4,99 €

VOXNAN rätikutoru, kroomitud tsink ja roostevaba teras.

43 cm 703.340.00 7,99 €

VOXNAN nagi uksele, kroomitud tsink ja roostevaba 
teras.

36×12 cm 803.285.79 8,99 €

VOXNAN klaasriiul, roostevaba teras ja klaas.

47×13 cm 703.339.96 11,99 €

VOXNAN seebidosaator, klaas ja roostevaba teras.

203.289.78 6,99 €

VOXNAN tops, klaas.

303.285.91 3,49 €

VOXNAN tualetthari, roostevaba teras ja ümber
töödeldud PPplast.

903.285.93 11,99 €

BALUNGEN rätikutoru, roostevaba teras ja kroomitud 
tsink.

69 cm 602.914.97 10,99 €

BALUNGEN tualettharja hoidik, Feldspar portselan ja 
roostevaba teras.

202.914.99 26,99 €

BALUNGEN tualettpaberi hoidik, roostevaba teras ja 
kroomitud tsink.

302.915.02 14,99 €

BALUNGEN seebidosaator, klaas ja kroomitud tsink.

902.915.04 10,99 €

BALUNGEN tops, klaas ja kroomitud tsink.

402.915.06 4,49 €

NORDRANA korv, 2 tk kmpl.

Sinine 704.206.44 9,99 €

NORDRANA korv.

Sinine                                 604.206.49 14,99 €

NORDRANA riputatav panipaik.

Sinine 004.206.47 19,99

VESKEN
Ratiņi

Baltā krāsā:  €8,99

54 cm
18 cm
71 cm
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VESKEN
Plauktu modulis

Baltā krāsā:  €8,99

36 cm
23 cm
13 kg
30 cm
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VESKEN
Plauktu modulis

Melnā krāsā:  €4,99

36 cm
23 cm
40 cm
13 kg
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VESKEN
Plauktu modulis

Melnā krāsā:  €8,99

36 cm
23 cm
13 kg
30 cm
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VESKEN
Stūra plaukts

Baltā krāsā:  €6,99

33 cm
33 cm
71 cm
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