Ostujuhend

BOAXEL
Hoiulahendus
Hooldamine ja
puhastamine
Puhasta lapiga, mida on niisutatud
õrna puhastusvahendiga. Seejärel
kuivata puhta kuiva lapiga.

Ohutus
Erinevad seinamaterjalid vajavad
eri tüüpi kinnitusvahendeid.
Kasuta oma kodu seintele sobivaid
kinnitusi, mida müüakse eraldi. Kui
sa ei ole kindel, mis tüüpi seinad
sul kodus on, kui suurt raskust
nad suudavad kanda või kuidas
oma BOAXEL lahendust turvaliselt
ja ohutult seinale kinnitada, võta
ühendust ja pea nõu oma kohaliku
kinnitusvahendite edasimüüjaga.

Hea teada
Soovitame seda hoiulahendust
kasutada ainult siseruumides,
suletud rõdudel või pesuruumides.

Asjade hoiustamiseks on BOAXEL sarjal lahendus, mis aitab igast ruut
sentimeetrist maksimumi võtta. Nutika disaini ja puhaste joonte abil
saad oma ruumi võimalikult hästi kasutada, ilma et sa peaksid stiilis
järeleandmisi tegema.
BOAXEL sarja on lihtne kohandada vastavalt ruumidele ja
olukordadele. See aitab sind alustades riiete sorteerimisega magamis
toas ning pesuruumis ja lõpetades esikus mantlite korrastamisega.
BOAXEL kohaneb ja muutub, just nagu sinu elugi. Kas sul on on
riidekapis rohkem hoiukohti vaja, kuna sul on uus pereliige? Lisa
mõni võrkkorv. Kas sa tahad oma pesuruumi välimust muuta? Sel
juhul aitavad sind riiulid. BOAXEL sarjal on sobiv lahendus kõikidele
hoiuvajadustele.

Kõik siinsed tooted ei pruugi olla meie tellimis- ja väljastuspunktis saadaval. Lisainfo saamiseks külasta meie
kodulehte www.IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Kõik moodulid vajavad kokkupanemist.

Loo sobiv hoiulahendus

Vali oma lahendus

aknad või uksed, mis võivad su hoiulahenduse suurust
mõjutada. Mõõda täpselt ja veendu, et sul on ruumi uste
avamiseks ja sulgemiseks.

Meil on palju BOAXEL kombinatsioone, mille seast saad omale
meelepärase lahenduse valida. Need kombinatsioonid leiad
nii väljastuspunktist kui meie veebilehelt www.IKEA.ee. Kui sa
ei leia sellist olemasolevat valmislahendust, mis sulle meeldib,
saad alati luua ise perfektse kombinatsiooni, mis vastab just
sinu vajadustele ja maitsele. Alusta sellest, et sa uurid inter
netis kombinatsioonide valmislahendusi ja vali välja selline,
mis sind inspireerib. Seejärel saad kasutada meie planeerimis
programmi, et luua endale ainulaadne ja personaalne
kombinatsioon. Järgi neid 4 sammu:

2. Vali vastavalt oma kombinatsioonile vajalik arv paigaldus
siine ja püsttalasid.
3. Vali sisud. Mõtle hoolikalt oma igapäevavajadustele ja mida
sul on vaja hoiustada.
4. Kui sa oled otsustanud, milliseid sisusid sa soovid, vali
sobiv kronsteinide arv nende korrastamiseks. Anna oma
hoiulahendusele viimane lihv m
 eelepäraste kastide ja sisu
korrastajatega, mille saad valida meie paljude sisutarvikute
hulgast.

1. Enne oma uue hoiulahenduse planeerimist uuri, millised
on selle ruumi omadused, kuhu sa oma hoiulahendust
paigaldama hakkad. Visanda paberile oma töökoht, mõõtes
seina ja lae vahelist kaugust ning seinade omavahelist
kaugust. Märgi üles mis tahes muud olulised osad, näiteks
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Loo sobiv hoiulahendus
Kuidas arvutada sellise hoiulahenduse laiust, mis vastab täpselt sinu vajadustele?
Sisude laius:
Kõik sisud on kahe laiusega, 60 cm ja 80 cm. (Kõikide
funktsioonide nägemiseks vaata sisude peatükki).

Kui sa mõõdad oma BOAXEL lahenduse laiust, pead arvestama
paigaldussiini mõõtmetega. Paigaldusiinid on saadaval kolmes
suuruses: 62,4 cm, 82,4 cm ja 182,4 cm. Näiteks 82,4 + 82,4
+82,4 = 247,2 cm. Paigaldussiini saab soovi korral lõigata
õigetesse laiustesse.

Reguleeritavat riidepuutoru ja riiulit saab reguleerida
vahemikus 20-30 cm.

Kui sa ei soovi paigaldussiini kasutada, pead liitma riiulite või
muude sisude laiuse ning seejärel lisama lahenduse mõlemale
küljele 1 cm. See vahemik on mõeldud püsttalade välimistele
otsadele. Näiteks 1 + 80 + 80 + 80 + 1 = 242 cm.

Nipp!
Kui sa kasutad paigaldussiini, aseta
sisu, näiteks riiul, püsttalade üle
mistesse ja alumistesse otsadesse
enne, kui sa selle seinale kinnitad. See
aitab sul püsttalade vahel õiget vahe
maad leida. Enne seinale kinnitamist
kasuta vesiloodi, et kontrollida, kas
kõik on sirge.

Nipp!
Kui sa plaanid võrkkorvi asetada
oma lahenduse alumisse osasse, siis
paiguta püsttalad põrandast 15 cm
kõrgusele. See tagab, et sa saad oma
võrkkorvi välja tõmmata, ilma et see
põrandat puudutaks. Samuti aitab see
sul oma seina kõrgust parimal viisil
kasutada.

Näide 1: 82,4 cm

1 cm

80 cm

TÄHELEPANU!
Kui sa paigaldad seinale paigaldatavat
BOAXEL lahendust, järgi püsttalade
paigaldusjuhiseid, et tagada puurimis
aukude õige omavaheline kaugus.

Näide 2: 82,4 cm + 82,4 cm + 82,4 cm = 247,2 cm

1 cm

1 cm + 80 cm + 1 cm = 82 cm

1 cm

80 cm

80 cm

80 cm

1 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 1 cm = 242 cm
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1 cm

Kõik osad ja hinnad
BOAXEL paigaldussiin, valge.
62 cm

304.487.39

2€

82 cm

104.487.40

3€

100 cm

004.487.31

3€

200 cm

804.487.32

5€

604.487.33

2€

60×40 cm

704.487.37

7€

BOAXEL riidepuutoru, valge.

80×40 cm

904.487.36

9€

60 cm

904.487.41

2€

80 cm

704.487.42

3€

60×40 cm

604.487.47

5€

80×40 cm

404.487.48

7€

504.487.38

20 €

BOAXEL püsttala, valge.

BOAXEL kronstein, valge.
40 cm

Sisud
BOAXEL riiul, valge.

BOAXEL riiul, tamme imitatsioon.
60×40 cm

204.487.54

8€

80×40 cm

504.487.57

10 €

BOAXEL kuivatusrest, valge.

BOAXEL riiul, metall valge.
60×40 cm

404.487.34

7€

80×40 cm

104.487.35

9€

BOAXEL mööblijalad, 1 paar, valge.
120×60 cm

BOAXEL võreriiul, valge.
60×40 cm

504.495.87

5€

80×40 cm

304.495.88

6€

60×40 cm

104.503.99

8€

80×40 cm

704.504.00

11 €

60×40×15 cm

204.487.49

9€

80×40×15 cm

904.586.07

10 €

60 cm

304.487.44

8€

80 cm

504.487.43

9€

BOAXEL jalatsiriiul, valge.

BOAXEL võrkkorv, valge.

BOAXEL püksihoidik, valge.
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Valmislahendused

BOAXEL 1 sektsioon riiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 62×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 73 € valge riiuliga, (193.323.68) või
või tamme imitatsiooniga riiuliga 76 € (993.323.69)

BOAXEL 1 sektsioon riiuli ja jalatsiriiuliga, valge.
Kogumõõtmed: 62×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 49 € (293.323.63)
Vajaminevad osad:
BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

6 tk

Vajaminevad osad:

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

1 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

10 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

1 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

1 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

1 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

1 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

2 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

3 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

2 tk

riiul, 60×40 cm, tamme imitatsioon

204.487.54

3 tk

BOAXEL võrkkorv 60×40×15, valge

204.487.49

2 tk

BOAXEL 2 sektsiooni riiulite and võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 122×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 155 € (193.323.73)

BOAXEL 2 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 122×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 115 € (493.323.76)

Vajaminevad osad:

Vajaminevad osad:

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

18 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

14 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

2 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

2 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

6 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

3 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

6 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

3 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

2 tk
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Valmislahendused

BOAXEL 2 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 122×40×201
Selle kombinatsiooni hind: 110 € (893.323.79)

BOAXEL 4 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 242×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 240 €
valge riiuliga, (293.323.82) või
tamme imitatsiooniga riiuliga, 252 € (593.323.85)

Vajaminevad osad:
BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

13 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

2 tk

Vajaminevad osad:

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

28 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

4 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

4 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

4 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

2 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

5 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge või

704.487.37

12 tk

riiul, 60×40 cm, tamme imitatsioon või

204.487.54

12 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

3 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

3 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk

BOAXEL 4 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 242×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 208 € (793.323.89)

BOAXEL 3 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 182×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 159 € (193.323.92)

Vajaminevad osad:

Vajaminevad osad:

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

24 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

18 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

4 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

3 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

4 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

3 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

5 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

4 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

11 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

6 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

2 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

1 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

2 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

4 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk
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Valmislahendused

BOAXEL 3 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 182×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 188 € (493.323.95)

BOAXEL 1 sektsioon võreriiulite ja jalatsiriiulitega, valge.
Kogumõõtmed: 62×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 56 € (493.323.57)

Vajaminevad osad:

Vajaminevad osad:

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

21 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

8 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

3 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

3 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

1 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

4 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

2 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, valge

704.487.37

8 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

2 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

2 tk

BOAXEL võreriiul, 60×40 cm, valge

504.495.87

2 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

4 tk

BOAXEL püksihoidik, 60 cm, valge

304.487.44

1 tk

BOAXEL 2 sektsiooni võreriiulite ja pesukuivatusrestidega.
Kogumõõtmed: 162×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 110 € (693.323.99)

BOAXEL 2 sektsiooni riiulite, jalatsiriiulite ja võrkkorvidega.
Kogumõõtmed: 122×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 125 €
tamme imitatsiooniga riiuliga (393.323.53)

Vajaminevad osad:

Vajaminevad osad:

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

14 tk

BOAXEL riidepuutoru, 80 cm, valge

704.487.42

1 tk

BOAXEL kuivatusrest 80×40 cm, valge

404.487.48

2 tk

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

15 tk

BOAXEL võrkkorv 80×40×15 cm, valge

904.586.07

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 82 cm, valge

104.487.40

2 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL võrkkorv, 60×40×15 cm, valge

204.487.49

2 tk

BOAXEL võreriiul 80×40 cm, valge

304.495.88

4 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, tamme imitatsioon

204.487.54

5 tk

BOAXEL jalatsiriiul, 60×40 cm, valge

104.503.99

2 tk

BOAXEL riidepuutoru, 60 cm, valge

904.487.41

1 tk
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Valmislahendused

BOAXEL 2 sektsiooni riiulite ja pesukuivatusrestidega.
Kogumõõtmed: 162×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 131 € (893.324.02)

BOAXEL 1 sektsioon riiulite ja pesukuivatusrestiga.
Kogumõõtmed: 82×40×201 cm
Selle kombinatsiooni hind: 63 € (793.324.07)
valge riiuliga (693.855.71)
valge metallist riiuliga (793.324.07)

Vajaminevad osad:

Vajaminevad osad:

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

15 tk

BOAXEL riidepuutoru, 80 cm, valge

704.487.42

1 tk

BOAXEL kuivatusrest 80×40 cm, valge

404.487.48

2 tk

BOAXEL paigaldussiin, 82 cm, valge

104.487.40

2 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

3 tk

BOAXEL riiul, 80×40 cm, metall valge

104.487.35

7 tk

BOAXEL 3 sektsiooni riiulite ja pesukuivatusrestidega.
Kogumõõtmed: 222×40×101 cm
Selle kombinatsiooni hind: 107 € (193.324.10)
Vajaminevad osad:
BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

11 tk

BOAXEL riidepuutoru, 80 cm, valge

704.487.42

1 tk

BOAXEL kuivatusrest 60×40 cm, valge

604.487.47

1 tk

BOAXEL kuivatusrest 80×40 cm, valge

404.487.48

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 62 cm, valge

304.487.39

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 82 cm, valge

104.487.40

2 tk

BOAXEL riiul, 80×40 cm, metall valge

104.487.35

4 tk

BOAXEL püsttala, 100 cm, valge

004.487.31

4 tk

BOAXEL riiul, 60×40 cm, metall valge

404.487.34

2 tk

8

BOAXEL kronstein, 40 cm, valge

604.487.33

8 tk

BOAXEL kuivatusrest 80×40 cm, valge

404.487.48

1 tk

BOAXEL paigaldussiin, 82 cm, valge

104.487.40

1 tk

BOAXEL püsttala, 200 cm, valge

804.487.32

2 tk

BOAXEL riiul, 80×40 cm, metall valge või

104.487.35

3 tk

riiul 80×40 cm, valge

904.487.36

3 tk

Lisad
Hoiukoht riietele
Rippuvad korrastajad

STUK lahtritega kast, kangas.
20×34×10 cm
Valge

604.744.25

1,99 €

STUK 16 taskuga jalatsikorrastaja, kangas, 51×140 cm.

Hele türkiissinine

004.716.27

1,99 €

Valge/hall

604.744.30

2,59 €

804.744.34

3,99 €

Valge

904.744.38

3,99 €

Hele türkiissinine

504.716.44

3,99 €

904.744.43

4,99 €

20×51×10 cm
Valge

203.756.77

7,99 €

20×51×18 cm
Valge
34×51×10 cm

34×51×18 cm
Valge

STUK 7 lahtriga hoidik, kangas, 30×30×90 cm.
Valge/hall

703.708.56

9,99 €

Hele türkiissinine

504.716.39

9,99 €

503.708.76

6,99 €

STUK hoiukast, kangas, 34×51×28 cm.
Valge/hall

403.096.86

4,99 €

Hele türkiissinine

604.716.48

4,99 €
STUK rõivakott, kangas, 3 tk.
Valge/hall

SKUBB lahtritega hoiukast, kangas, 44×34×11 cm.
Valge

101.855.93

3,99 €

SKUBB jalatsikarp, kangas, 22×34×16 cm, 4 tk kmpl.
Valge

901.863.91

9,99 €

Tumehall

804.000.04

9,99 €

STORSTABBE 7 lahtriga rippuv hoidik, kangas,
30×30×90 cm.
Beež

RABBLA kaanega kast, kangas ja bambus.
25×35×20 cm

603.481.25

13,99 €

RABBLA lahtritega karp, kangas ja bambus.
903.481.24

11,99 €

34×51×28 cm

604.321.38

9,99 €

44×51×19 cm

004.321.41

9,99 €

25×35×10 cm

LACKISAR hoiukast, kangas.

TJENA kaanega hoiukast, paber, 35×50×30 cm.
Valge

903.743.49

7,99 €

STORSTABBE kast, kangas, 20×37×15 cm, 2 tk kmpl.
Beež

304.103.50

5,99 €

STORSTABBE kaanega kast, kangas.
25×35×15 cm
Beež

704.103.67

6,99 €

103.983.54

11,99 €

604.103.63

13,99 €

35×50×15 cm
Beež
35×50×30 cm
Beež

STORSTABBE lahtritega kast, kangas, 37×40×15 cm.
Beež

604.261.75

5,99 €
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404.224.80

13,99 €

Lisad
Muud hoiustamiseks mõeldud lahendused
SAMLA läbipaistvad kastid, läbipaistev plast.

KUGGIS kaanega kast, plast.
18×26×8 cm
Valge

202.802.07

3,49 €

26×35×8 cm
Valge

502.823.04

6,99 €

26×35×15 cm
Valge

602.802.05

7,99 €

102.802.03

16,99 €

28×19×14 cm/5 l

701.029.72

1,29 €

39×28×14 cm/11 l

401.029.78

2,49 €

39×28×28 cm/22 l

801.029.76

2,99 €

56×39×28 cm/45 l

301.029.74

4,99 €

56×39×42 cm/65 l

001.029.75

7,49 €

37×54×21 cm
Valge

TJENA dokumendihoidja, paber, 2 tk kmpl.
Valge

103.954.16

3.99 €

Mitmevärviline

004.678.52

3.99 €
SAMLA läbipaistev kaas, plast.

TJENA kaanega hoiukast, paber.

5 l kastidele

101.103.00

0,80 €

Valge

103.954.21

2.49 €

11/22 l kastidele

501.102.99

1€

Sinine/mustriga

904.678.43

2.49 €

45/65 l kastidele

701.103.02

2,50€

903.954.22

3.49 €

Valge

603.954.28

3.99 €

903.480.15

3,99 €

Sinine/mitmevärviline

704.678.44

3.99 €

Must

303.954.77

3.99 €

Valge

404.693.02

4.99 €

Sinine/violetne muster

404.678.45

4.99 €

Must

204.692.99

4.99 €

18×25×15 cm

25×35×10 cm
Valge

RAGGISAR korv, kangas, 3 tk.

25×35×20 cm

Hall

32×35×32 cm

FJÄLLA kaanega hoiukast, paber/metall.
18×26×15 cm
703.956.73

4,99 €

603.956.83

7,49 €

Tumehall

104.439.74

3,49 €

Must

302.192.81

3,49 €

Valge

402.179.55

3,49 €

604.002.98

8,99 €

403.160.69

3,79 €

803.160.67

8,99 €

Tumehall
25×36×20 cm
Valge

DRÖNA kast, kangas, 33×38×33 cm.

GNABBAS korv, 32×35×32 cm.
mererohi/polüester

SOCKERBIT kaanega kast, plast.
38×25×15 cm
Valge
38×51×30 cm
Valge

KVARNVIK kaanega hoiukast, paber.
25×35×20 cm
Beež

204.594.79

7,99 €

004.594.80

14,99 €

32×35×32 cm
Beež
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Teenused
Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete
kojuveoga. Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on
ka hind.

Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!

Kojuvedu
Lisa kojuveoteenus oma kogusummale,
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi
enda peale kogu raske töö ja toome
asjad sulle koju või äriruumidesse.
Ja me jää lihtsalt uksepaku juures
seisma, vaid toome su tooted sulle
meelepärasesse ruumi.

Kokkupanek
Me paneme su IKEA mööbli su kodus
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid.
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast
tehtud tööde garantiid.

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Enda ostu tagastamiseks on sul 90
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või
kinnitatud pangaülekande tõend, et
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati
oma meelt muuta. Tagasta originaal
pakendis kasutamata tooted 90 päeva
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad kehtivad 31. augustini 2021.

