Ostujuhend

ENHET

Köögisüsteem

IKEA ENHET köögil on
10-aastane garantii. Lisateavet
leiad garantiibrošüürist.

Planeeri vähem ja naudi rohkem
ENHET köögisüsteemi on lihtne osta ning sama lihtne uuendada, kui
vaja või sul lihtsalt muuseas selleks tuju tekib. Sa saad valida juba
valmis terviklahenduste seast – lihtsalt soeta oma lemmik internetist
paari klõpsuga. Kõiki osasid on lihtne kokku panna, sisetunde järgi ja
ilma ühegi spetsiaalse tööriistata.
Kogu inspiratsiooni mängulisest disainist ja erinevatest värvidest
ning kohanda oma ENHET kööki, et see peegeldaks sinu iseloomu.
Suletud kappide, avatud riiulite ja tugevate metallraamide abil
saad oma lemmikasju uhkelt väljas hoida ning teised esemed peitu
panna. ENHET köögimoodulid on saadaval erinevates laiustes ja eri
sügavustega, nii on neid lihtne ka väikeses ruumis kasutada.

Kõik (siin näidatud) tooted ei pruugi poes saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöördu personali poole
või vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikumat teavet toodete kohta leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik
moodulid vajavad kokkupanekut.
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Teenused
Saad kõike ise teha, kuid sa ei pea seda tegema. Meie teenused annavad sulle
vabaduse valida, kui palju kulutad, kuna saad valida nii oma eelarvele sobivad tooted
kui ka selle, kui palju soovid ise teha ja kui palju soovid, et meie sinu heaks teeksime.
Lisateabe saamiseks helista meie klienditeenindusele, räägi oma kohaliku IKEA poe
töötajaga või külasta meie veebiaadressi IKEA.ee/teenused.

Mõõtmine

Planeerimine

Kojuvedu

Kui soovid olla kindel, et sinu ruumi
joonis on võimalikult täpne,
mõõdame ruumi üle ja kontrollime
kõike: akende, uste ja pistikupesade
paigutust ning seinte materjali ja
seisukorda.

Oma uue köögi kavandamisel saad
abi, kui lepid kokku kohtumise meie
IKEA spetsialistiga. Sina annad meile
oma ruumi mõõdud ja joonise ning
meie pakume sulle inspireerivaid
ja funktsionaalseid lahendusi kõige
jaoks, alates kappide ja seadmete
paigutamisest, töölaudadest ja hoiuruumist kuni valgustuse, valamute ja
segistiteni.

Hoolimata sellest, kui suured on sinu
ostud, võtame meeleldi enda peale
kogu raske töö ja toome asjad ise
sulle koju või äriruumidesse.

Kokkupanek

Köögi paigaldamine

Järelmaks

Mõnikord on tore, kui keegi teine
paneb sinu mööbli kokku. Teeme
seda hea meelega. Kui palud meil
oma köögimööbli kokku panna, saad
kõvasti aega kokku hoida.

Me paigaldame su uue köögi hea
meelega ise. Me teeme sinu eest
ära vaeva- ja aeganõudvad tööd,
nagu valamute või tööpindade
paika seadmine. Ja sa saad rahulikult jalad seinale visata, teades, et
gaasi- ja elektriseadmeid on õigesti
paigaldatud.

Enda ostude eest saad tasuda osade
kaupa ja valida, kui pika perioodi
jooksul seda teha soovid. Järelmaksu
võimalus kehtib ostudele hinna
vahemikus 100 €–20 000 €.
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Korrasta oma kööki
Hästi planeeritud köök, kus kõikidel asjadel on oma kindel koht,
on köök, kus sa kindlasti armastad aega veeta. Kui sa planeerid
oma kööki, mõtle, kuidas sa tahaksid oma tööpinda, kappe
ja avatud raame kasutada, et sa saaksid luua oma vajaduste
põhjal kõige parema lahenduse.
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Meie valikus on palju erinevaid tarvikuid, mida saab ENHET
avatud raamidega kombineerida, et sa saaksid oma lahenduse
muuta veelgi funktsionaalsemaks ja mitmekülgsemaks.
Vaata kõikide ENHET tarvikute funktsioone leheküljelt 30.
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1. Eraldiseisvat pliidiplaati saab riputada konksude külge, mis
on avatud alusraami küljes, et sul oleks suurem tööpind, kus
hommiku- või õhtusöögiks ettevalmistusi teha.

hõlpsalt ligi. Selleks, et oma sahtlite sisu korrastada, kasuta
kandikuid, kaste ja taldrikuhoidikuid.
5. Selleks et oma valamukapi mahtu maksimaalselt ära kasu
tada, vali omale HÅLLBAR prügisorteerimislahendus. Kui sa
hoiad prügikasti valamu all, väheneb võimalus, et midagi
maha kukub.

2. Plidiplaadi all on avatud riiulitega raam, mille sisu on hästi
näha ja tänu millele on potid, pannid ja väikesed tarvikud
alati käepärast, kui sa neid söögitegemisel vajad.
3. Kui sa tahad omale täielikult funktsionaalselt kööki, siis aseta
külmkapp/sügavkülmik köögilahenduse kõrvale. Või paiguta
sinna hoopis pesumasin ja loo omale väike nurgake, kus
pesu pesta.

6. ENHET reeling konksule/konksudele ja SKATTÅN hoidikud
aitavad sul seinaraami alusest ruumist maksimumi võtta, et
sul oleks tööpinnal rohkem ruumi.
7. ENHET pöördriiuliga pääsed lihtsalt ja kiirelt ligi esemetele
nagu maitseainepurgid ja espressotassid.

4. Sahtlid on alati käepärased hoiukohad, milles saad hoida
kõige väiksemaid köögitarvikuid, aga ka suuri potte. Sa
saad kõikidest asjadest hea ülevaate sahtlitega, mida saab
peaaegu lõpuni välja tõmmata. Lisaks saad oma esmetele

8. ENHET riputatava riiulisisu abil saad luua ENHET avatud
raamis hoiuruumi, mis on mitme riiuli vahel.
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Lisakombinatsioonid
Lisa ruumi tegevusteks
Sinu köök on su kodu süda ja see võiks olla aastast aastasse
nii ilus kui funktsionaalne. ENHET köögisüsteemi saab hõlpsalt laiendada, lisades mooduleid, mis pakuvad sulle rohkem
võimalusi asjade hoiustamiseks ja võib-olla isegi ruumi
õhtustamiseks või lihtsalt lähedastega seltsimiseks. Seda
silmas pidades on meil suur valik kombinatsioone, mida
saad oma olemasoleva ENHET lahendusega kombineerida.
Lisakombinatsioonid sobivad erinevate vajadustega ja aitavad
sul oma ruumi tõhusalt kasutada.

Tööpind
Söögi valmistamine on lihtsam, kui sul on suurem tööpind, mistõttu on ENHET valikus mitu moodulit, mida sa saad oma köögilahendusele lisada. Näiteks sobib meie köögisaar suurepäraselt
toidukottide sisu avastamiseks ning ettevalmistusteks ja toidu
serveerimiseks. Samuti saad sa selle avatud alusraamiga hoiuruumi juurde. ENHET kappides ja riiulitel ei ole ainult hea köögitarvikuid hoida, vaid neis on ka ruumi igapäevastele esemetele,
nagu kaasaskantav pliit või kohvimasin.

Panipaik
Kodu, kus on vähe ruumi inspireerib meid targemaid valikuid
tegema. Isegi väikeses köögis saab luua rahuliku ja mõnusa
atmosfääri, kui kõikidel asjadel on oma kindel koht. Vali
kombinatsioon, mis ühendab avatud hoiukohad, mille abil saad
oma esemeid ka teistele näidata, ning uste ja esipaneelidega
kapid, mis peidavad korralagedust. Lisa mõned kõrged kapid,
kus on suurepärane oma asju hoida, ilma et sul liiga palju
põrandapinda vaja oleks või soeta omale avatud seinaraam,
kuhu saad paigutada asjad, mida sa tihti kasutad.

Istmed
Isegi väike köök peidab endas mitmeid võimalusi, kuidas sa
saaksid seda muuta õdusaks kohaks, kus kõik tahavad istuda
ning palju aega veeta. Köögisaarega lood oma ENHET köögis
meeldiva koha, kus istuda ja kiirelt oma lõunat ampsata või
paiga, kus koos oma sõprade ja perega küpsetada või päeva
muljeid jagada. Kombineeri sügavaid ja kitsaid raame, et sul
oleks ruumi pinkide või toolide jaoks, kui sa tahad neid ära
panna.

ENHET köögi terviklahendus + ENHET lisakombinatsioon

Kõik ENHET köökide terviklahendused leiad alates lk 8.
Kõik ENHET lisakombinatsioonid leiad alates lk 19.
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Mõeldud sinu köögi jaoks
Enda jaoks sobivate kappide leidmine on lihtsam, kui sa arvatagi oskad. Sellel lehel saad
ülevaate kõigist ENHET köögisüsteemi kappidest, raamidest ja saadaolevatest suurustest.
Järgmistelt lehtedelt leiad kõik saadaolevad osad ja hinnad.

Ustega kapid

Riiuliga seinakapp
60 cm kõrge
Saadaolev suurus:
60×30 cm

Riiulitega seinakapp
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
40×15 cm
40×30 cm
60×15 cm
60×30 cm
80×15 cm
80×30 cm

Kõrge kapp riiulitega
180 cm kõrge
Saadaolev suurus:
30×30 cm

Riiulitega aluskapp
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

3 sahtliga aluskapp
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm
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Põrandakapp ahju jaoks
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
60×60 cm

Avatud raamid

Riiulitega seinaraam
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
40×15 cm
40×30 cm
60×15 cm
60×30 cm

Põrandakapp valamu jaoks
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
60×60 cm

Kõrge raam riiulitega
180 cm kõrge
Saadaolev suurus:
30×30 cm
60×30 cm

Riiulitega alusraam
75 cm kõrge
Saadaolev suurus:
40×60 cm
60×60 cm
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ENHET köökide terviklahendused
Tervikliku köögi saamine ei ole olnud kunagi lihtsam. Me
kombineerisime erinevaid ENHET mooduleid ning leidsime mitmeid p
 raktilisi lahendusi, mille leiad veebist, kust saad neid ka
kohe osta. Sul ei ole vaja teha muud, kui leida omale köök, mis
sobib sinu vajaduste ja iseloomuga.

Kui sa kombineerid avatud ja suletud hoiukohti, erinevaid värve
ning meelepäraseid tarvikuid, on funktsionaalse ja isikupärase
köögi püsti panemine lühikese ajaga käkitegu.

EN K100

EN K101

EN K102

EN K103

EN K104

EN K105

EN K106

EN K107

EN K108

EN K109

EN K110

EN K111

EN K112

EN K113

EN K114

EN K115
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EN K116

EN K117

EN K118

EN K119

EN K120

EN K121

EN K122

EN K123

EN K500

EN K501

EN K502

EN K503

EN K504

EN K505

EN K506

EN K507

EN K508
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ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

0½")
103 cm (4

0 ½")
103 cm (4

60 cm
(25⅜")

9
100 cm (3

32 cm
(12 ⅝")

15 cm
(5 ⅞")

34.5 cm (13 ⅝")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

56 cm
(22")

56 cm (22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

30 cm
(11¾")

⅜")

ENHET K100 103×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K101 103×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See köögilahendus on ainult 103 cm lai, aga see-eest suurepärane kombinatsioon
avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

393.366.81
493.366.90
893.367.06
293.367.09

258 €
308 €
276 €
276€

8
123 cm (4
")
⅝
3
60 cm (2

See kombinatsioon on suurepärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest ning
kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad, ainult 103 cm laiusel pinnal.

Antratsiidi tooni
raamiga
693.367.12
259 €
393.367.18
342 €
—
—
293.367.33
306 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

993.368.95
593.369.01
293.369.12
—
593.369.20

⅜")

Antratsiidi tooni
raamiga
293.369.26
240 €
993.369.61
328,50 €
—
—
693.370.14
282,50 €
—
—

8 ⅜")
123 cm (4
7 ¼")
(4
cm
120

30 cm
(11 ¾")

60 cm

60 cm (23 ⅝")
34.5 cm (13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

63.5 cm (25")

56 cm
(22")

56 cm
(22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

32 cm
(12 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm
(25")

270 €
299,50 €
252,50 €
—
247,50 €

(23 ⅝
")

ENHET K102 123×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K103 123×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See köögilahendus siin on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest, tööpinnast ja ruumist integreeritava köögitehnika jaoks – kõik see ainult 123 cm
laiusel pinnal.

See köögilahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest
ning ühendatud tööpinnast ja alast, kus toitu valmistada – kõik see ainult 123 cm
laiusel pinnal.

Antratsiidi tooni
raamiga
242 €
693.370.66
242 €
279,50 € 793.370.75
315,50 €
250,50 € —
—
250,50 € 393.370.82
280,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

193.370.21
893.370.46
493.370.53
793.370.61

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

593.370.95
593.376.46
993.371.02
293.371.10
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261 €
313 €
279 €
279 €

Antratsiidi tooni
raamiga
993.371.16
261 €
493.371.33
349 €
—
—
493.371.66
309 €

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

6 ¼")
143 cm (5

8 ⅜")
123 cm (4
7 ¼")
120 cm (4

60 cm
(23 ⅝")

32 cm
(12 ⅝")

30 cm
(11 ¾")

91 cm (35 ⅞")

ENHET K105 143×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K104 L123×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See köögilahendus on ainult 143 cm lai, aga see-eest suurepärane kombinatsioon
avatud ja suletud hoiukohtadest ning kõikidest funktsioonidest, mida sa vajad.

See kombinatsioon siin on suurepärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest
ning funktsioonidest, mida sa vajad väikeses, ent hästi planeeritud ruumis.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

493.371.71
893.371.74
593.372.17
993.372.20

300,50 €
362 €
325 €
325 €

Antratsiidi tooni
raamiga
393.372.23
341 €
093.372.29
362 €
—
—
493.372.32
359 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

793.372.35
193.372.38
993.372.44
293.372.47

4 ⅛")
163 cm (6
")
¼
7
120 cm (4

366,50 €
283,50 €
260,50 €
260,50 €

4
163 cm (6

Antratsiidi tooni
raamiga
693.372.50
272,50 €
393.372.56
308,50 €
—
—
793.372.59
284,50 €

⅛")

100 cm
(39 ⅜")

30 cm
(11 ¾")

32 cm
(12 ⅝")

15 cm
(5 ⅞")

60 cm
(23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

34.5 cm (13 ⅝")

63.5 cm (25")

ENHET K106 163×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K107 163×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See kombinatsioon on suurepärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest – ja
sellele mahuvad ka eraldiseisvad köögiseadmed.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

493.372.65
893.372.68
193.372.76
593.372.79

284 €
315,50 €
291,50 €
291,50 €

56 cm (22")

56 cm
(22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")
87.5 cm (34 ½")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

56 cm (22")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

56 cm
(22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

30 cm
(11 ¾")

See köögilahendus siin on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest ning ühendatud tööpinnast ja küpsetamisalast väikeses, ent hästi planeeritud
ruumis.

Antratsiidi tooni
raamiga
993.372.82
287,50 €
693.372.88
345,50 €
—
—
093.372.91
311,50 €
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Antratsiidi tooni
raamiga
337,50 € 693.373.49
362 €
395 €
293.373.65
435 €
401 €
—
—
482 €
093.373.71
391 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

193.372.95
893.373.10
593.373.35
393.373.41

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

4
163 cm (6

⅛")

2
183 cm (7

80 cm
(31 ½")
30 cm
(11 ¾")

34.5 cm (13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

(23 ⅝
")

ENHET K108 163×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K109 183×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See kombinatsioon siin on ideaalne kooslus avatud ja suletud hoiupaikadest, ruumist
integreeritava köögitehnika jaoks ja suurest tööpinnast, juhul kui sa valid omale kitsa
pliidiplaadi.
Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

393.373.79
793.373.82
493.374.25
693.374.29

372 €
396,50 €
372,50 €
392,50 €

Antratsiidi tooni
raamiga
093.374.32
362,50 €
393.374.40
432,50 €
—
—
293.374.50
392,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

993.374.61
093.374.70
893.374.90
093.374.94

2")
183 cm (7
⅞")
0
(7
cm
180

7
120 cm (4

75 cm (29 ½")

60 cm (23 ⅝")
56 cm (22")

75 cm (29 ½")

ENHET K110 183×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K111 183×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest, ühendatud alast, kus toitu valmistada ning ettevalmistusi teha, ja nutikast
ruumikasutusest sinu köögiseadmete jaoks.

Selles köögilahenduses on avatud ja suletud hoiukohad, pind eraldiseisvale köögiseadmele ja küllalt ruumi, et toitu valmistada või pesu kokku voltida.

Antratsiidi tooni
raamiga
358 €
893.373.48
369,50 €
416,50 € 293.373.70
451,50 €
391,50 € —
—
391,50 € 993.373.76
406,50 €

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

493.372.94
993.373.19
893.373.34
993.373.38

87.5 cm (34 ½")

91 cm (35 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

(23 ⅝
")

See kombinatsioon

¼")

32 cm
(12 ⅝")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

60 cm

Antratsiidi tooni
raamiga
993.375.12
426,50 €
193.375.25
476,50 €
593.375.47
530,50 €
793.375.32
486,50 €

2")
183 cm (7

32 cm
(12 ⅝")

30 cm
(11 ¾")

408,50 €
465,50 €
436,50 €
436,50 €

34.5 cm (13 ⅝")

See kombinatsioon

See köögilahendus siin on ideaalne kombinatsioon avatud ja suletud hoiupaikadest
ning ühendatud tööpinnast ja toiduvalmistamise alast väikeses, ent hästi planeeritud
ruumis.

56 cm (22")

60 cm

56 cm
(22")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

56 cm (22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

30 cm
(11 ¾")

63.5 cm (25")

")

7 ¼")
120 cm (4

12

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

693.373.87
193.374.41
493.374.49
693.374.53

394 €
327 €
294 €
294 €

Antratsiidi tooni
raamiga
193.374.60
281 €
093.374.65
355 €
—
—
893.374.71
314 €

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

2")
183 cm (7

2")
183 cm (7

7 ¼")
120 cm (4

9 ⅜")
100 cm (3

30 cm 32 cm
(11 ¾") (12 ⅝")

60 cm

91 cm (35 ⅞")

87.5 cm (34 ½")

60 cm (23 ⅝")

63.5 cm (25")

(23 ⅝
")

ENHET K112 183×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K113 183×63,5 cm, 222 cm kõrge.

Selles hästi planeeritud köögilahenduses on kombineeritud avatud ja suletud
hoiukohad ja tööpind. Samuti on ruumi nii eraldiseisvale kui ka intergreeritavale
köögitehnikale.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

293.374.74
193.374.79
293.374.93
993.374.99

274 €
313 €
390 €
390 €

9
203 cm (7

Selles köögilahenduses on suletud hoiukohad, et segadust peita, avatud hoiukohad,
et oma kõige ilusamaid lauanõusid näidata ning ühendatud tööpind ja toidu
valmistamise ala.

Antratsiidi tooni
raamiga
893.375.03
281 €
193.375.11
349 €
—
—
293.375.15
310 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

393.374.21
793.374.19
593.374.20
193.374.17

⅞")

7
120 cm (4

7
120 cm (4

⅞")

¼")

56 cm
(22")

63.5 cm (25")

60 cm (23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

56 cm
(22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

60 cm

Antratsiidi tooni
raamiga
393.374.16
382,50 €
893.374.14
474,50 €
—
—
093.374.13
450,50 €

30 cm
(11 ¾")

60 cm
(23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

370 €
446,50 €
420,50 €
394,50 €

9
203 cm (7

¼")

30 cm
(11 ¾")

32 cm
(12 ⅝")

63.5 cm
(25")

56 cm
(22")

56 cm (22")

63.5 cm (25")

91 cm (35 ⅞")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

32 cm 30 cm
(12 ⅝") (11 ¾")

60 cm

(23 ⅝
")

ENHET K114 203×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K115 203×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See köögilahendus siin on ideaalne kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest,
ruumist integreeritava köögitehnika jaoks ja suurest tööpinnast, juhul kui sa valid
omale kitsa pliidiplaadi.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

293.374.07
693.374.05
493.374.06
—
193.374.03

420 €
570 €
447 €
—
492 €

(23 ⅝
")

See kombinatsioon on kooslus mahukatest sahtlitest, mille sisule on lihtne ligi
pääseda, suurest tööpinnast, juhul kui sa valid omale kitsa pliidiplaadi, ja ruumist
integreeritava köögitehnika jaoks.

Antratsiidi tooni
raamiga
393.374.02
434 €
193.373.99
675 €
—
—
393.373.98
595 €
—
—
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Antratsiidi tooni
raamiga
405 €
493.373.12
417,50 €
461,50 € 693.373.11
497,50 €
478,50 € —
—
484,50 € 393.373.17
487,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

193.373.04
093.373.14
293.373.13
793.373.15

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

7
223 cm (8

7 ¼")
120 cm (4

¾")

7
223 cm (8

40 cm
(15 ¾")

7 ¼")
120 cm (4

15 cm
(5 ⅞")

30 cm
(11 ¾")

87.5 cm (34 ½")

(23 ⅝
")

ENHET K116 223×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K117 223×63,5 cm, 222 cm kõrge.

Kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest, tööpinnast ja integreeritavatele
köögiseadmetele mõeldud ruumist – täiuslik kooslus inimesele, kellele meeldib iga
päev kokata.

See lahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest. Köök,
mis pakub ka nutikat ruumikasutust eraldiseisvatele köögiseadmetele.

Antratsiidi tooni
raamiga
409,50 € 793.377.49
475 €
565 €
493.377.55
635 €
487 €
—
—
—
893.377.58
462 €
452 €
—
—

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

993.377.34
293.377.37
093.377.43
—
393.377.46

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

293.377.61
693.377.64
793.378.29
893.378.38

5 ⅝")
243 cm (9
½")
4
(9
240 cm

40 cm
(15 ¾")

56 cm
(22")

91 cm (35 ⅞")

91 cm (35 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

60 cm

ENHET K118 243×63,5 cm, 222 cm kõrge.
Valge frame
893.378.76
393.378.88
293.379.21
793.379.28

488,50 €
571 €
543 €
572 €

(23 ⅝
")

ENHET K119 243×63,5 cm, 241 cm kõrge.

See köögilahendus siin on suurepärane valik, kui soovid suurema segaduse ja kodumasinad kapiuste taha ja sahtlitesse peita, et üldilme oleks kena ja ühtne.

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

⅝")

63.5 cm
(25")

(23 ⅝
")

See kombinatsioon

5
243 cm (9

Antratsiidi tooni
raamiga
793.378.48
402,50 €
293.378.41
476,50 €
—
—
093.378.61
432,50 €

150 cm (59")

75 cm (29 ½")
63.5 cm
(25")

395,50 €
434,50 €
432,50 €
402,50 €

15 cm
(5 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

32 cm
(12 ⅝")

60 cm

60 cm
(23 ⅝")

60 cm (23 ⅝")

60 cm

34.5 cm
(13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm
(25")

60 cm
(23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

56 cm
(22")

56 cm (22")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

32 cm
(12 ⅝")

¾")

Sellel kombinatsioonil on kõik funktsioonid, mida üks hakkaja kokk vajab. Kirsiks
tordil on väga isikupärase välimusega köök, kus on palju avatud riiuleid.

Antratsiidi tooni
raamiga
—
—
—
—
—
—
—
—
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See kombinatsioon

Valge frame

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

593.379.34
593.379.53
493.379.82
793.380.46

445 €
499,50 €
485,50 €
510,50 €

Antratsiidi tooni
raamiga
193.380.49
469,50 €
293.380.58 625,50 €
—
—
493.380.62 485,50 €

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

5
243 cm (9

⅝")

4 ½")
240 cm (9

32 cm
(12 ⅝")

63.5 cm
(25")

(23 ⅝
")

ENHET K120 243×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET K121 243×63,5 cm, 241 cm kõrge.

See köögilahendus on suurepärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest ning
rohkest ruumist toidu valmistamiseks.

693.380.75
093.380.78
393.380.91
693.380.99

550 €
619,50 €
570,50 €
570,50 €

5
243 cm (9

Antratsiidi tooni
raamiga
993.381.06
549,50 €
293.381.19
659,50 €
—
—
293.381.24
618,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

293.381.43
193.381.53
593.381.70
893.381.83

30 cm
(11 ¾")
75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

32 cm
(12 ⅝")

8 ¾")
200 cm (7
15 cm
(5 ⅞")

91 cm (35 ⅞")

91 cm (35 ⅞")

56 cm
(22")

63.5 cm
(25")

60 cm

ENHET K122 243×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See kombinatsioon on isikupärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest, avarast
tööpinnast ja kõikidest funktsioonidest, mida üks elevil kokk vajab.

Antratsiidi tooni
raamiga
446 €
393.378.12
481,50 €
478,50 € 093.378.23
566,50 €
449,50 € —
—
449,50 € 593.378.30
514,50 €

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

993.377.91
393.377.94
293.378.03
193.378.08

(23 ⅝
")

ENHET K123 323×63,5 cm, 241 cm kõrge.

See köögilahendus on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest
ning piisavalt suurest tööpinnast, millel saad õhtusöögiks ettevalmistusi teha või
puhast pesu kokku voltida.
See kombinatsioon

Antratsiidi tooni
raamiga
993.381.87
440,50 €
293.382.18
505,50 €
193.382.47
626,50 €
593.382.31
502,50 €

27 ⅛")
323 cm (1

⅝")

3")
160 cm (6

63.5 cm (25")

461,50 €
475,50 €
461,50 €
466,50 €

150 cm (59")

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

60 cm
(23 ⅝")

See kombinatsioon

Selle köögilahenduse juurde kuulub õdus nurgake hommikusöögi söömiseks. Tugev
isikupärane välimus koos riiulitega ja piisavalt ruumi seinale paigaldatava õhupuhasti
jaoks.

75 cm
(29 ½")

60 cm

34.5 cm (13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

56 cm
(22")
60 cm
(23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

⅝")

150 cm (59")

75 cm (29 ½")

60 cm (23 ⅝")

30 cm
(11 ¾")

243 cm (95

15 cm
(5 ⅞")
40 cm
(15 ¾")

15

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga/tavaline
valge uks
Betooni efektiga uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

293.378.36
593.378.49

886 €
952 €

Antratsiidi tooni
raamiga
993.378.85
823 €
593.379.05
1178 €

293.378.60

928 €

—

—

—
293.378.79

—
893 €

593.379.10
—

926 €
—

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.
170.5 cm
(67

181.5 cm
(71

6 ⅜")
168.5 cm (6

⅛")

180 cm (7
0

30 cm
")
(11 ¾") 120 cm (47 ¼

30 cm
(11 ¾")

34.5 cm (13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")
")
(23 ⅝

cm
63.5

)
(25"

63.5
cm

ENHET K500 170,5/168,5×63,5 cm, 222 cm kõrge.
See kombinatsioon

Valge raamiga
993.379.27
893.379.37
093.379.55
093.379.60

121.5 cm
(47

⅞")

426,50 €
488,50 €
441,50 €
439,50 €

2
185 cm (7

Selles avatud nurgalahendusega köögis on küllalt hoiuruumi ja paindlikkust, sest sa
saad pliidiplaadi ära panna, et muudele tegevustele ruumi teha.

Antratsiidi tooni
raamiga
593.379.67
433,50 €
293.379.78
488,50 €
—
—
793.379.85
549,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

693.381.36
093.381.39
593.381.46
993.381.54

210.5 cm
(82

⅞")

(70
180 cm

Antratsiidi tooni
raamiga
493.381.61
481,50 €
993.381.73
559,50 €
—
—
493.381.80
514,50 €

⅞")

⅞")

32 cm
(12 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

60 cm
(23 ⅝")

56 cm
(22")

63.5 cm
(25")

40 cm
(15 ¾")

60 cm

ENHET K502 121,5/185×63,5 cm, 222 cm kõrge.

Selles kombinatsioonis on ruumi integreeritavale köögitehnikale ja nurgalahendusega köögis on sul kergem toimetada, sest kõik on käepärases kohas.

Antratsiidi tooni
raamiga
512 €
493.382.17
527,50 €
556,50 € 593.382.26
566,50 €
541,50 € —
—
531,50 € 393.382.32
640,50 €

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

693.381.84
993.381.92
993.382.05
593.382.12

)
25"
m(
5c
63.

")
(23 ⅝

ENHET K503 210,5/248,5×63,5 cm, 226 cm kõrge.

See köögilahendus siin on suurepärane kombinatsioon avatud ja suletud hoiu
paikadest ning köögisaarest, mille taga on mõnus kokata, tööd teha, võileibu süüa
või sõpradega aega veeta.
See kombinatsioon

15 cm
(5 ⅞")

75 cm
(29 ½")

75 cm (29 ½")

60 cm (23 ⅝")

32
15 cm (12 cm
⅝")
(5 ⅞")

91 cm (35 ⅞")

474,50 €
525,50 €
514,50 €
494,50 €

(97
248.5 cm

⅞")

0 ⅞")
180 cm (7

63.5 cm
(25")

)
(25"

ENHET K501 181,5/121,5×63,5 cm, 222 cm kõrge.

See nurgalahendusega köök on kombinatsioon avatud ja suletud hoiukohtadest,
tänu millele on asjad alati käeulatuses ning köögis tegutsemine lihtne.

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

cm
63.5

(25"
)

75 cm (29 ½")

60 cm

(25"
)

⅞")

56 cm
(22")

56 cm (22")
60 cm (23 ⅝")

91 cm (35 ⅞")
63.5
cm

7
121.5 cm (4

⅞")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

32 cm
(12 ⅝")

½")

16

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga/tavaline
valge uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

193.381.29
793.381.31

656 €
712 €

Antratsiidi tooni
raamiga
593.381.27
644 €
793.381.26
878 €

393.381.33

720 €

—

—

993.381.30

718 €

993.381.25

716 €

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

181.5 cm
(71

40 cm
(15 ¾")

91 cm (35 ⅞")

(23
60 cm

)

293.382.37
893.382.39
493.382.41
093.382.38

647 €
671,50 €
696,50 €
635 €

261.5 cm
(103")

Siin köögis on sulle hubane nurk hommikusöögi söömiseks ja avatud riiulid. Sobib
suurepäraselt sellele kokale, kes armastab köögis olla.

Antratsiidi tooni
raamiga
693.382.35
642,50 €
993.382.34
879,50 €
—
—
193.382.33
840,50 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

193.380.68
793.380.70
393.380.72
993.380.69

190.5 cm

(87 ¼")
221.5 cm

40 cm
(15 ¾")

6 ⅝")
220 cm (8

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

693.380.23
193.380.25
793.380.27
493.380.24

786,50 €
895,50 €
881,50 €
826,50 €

(23 ⅝

")

ENHET K507 190,5/228,5×63,5 cm, 222 cm kõrge.

Sellel köögilahendusel on kõik vajaminevad funktsioonid ja suur tööpind, millel on
mugav toitu valmistada või pesu kokku voltida.
See kombinatsioon

63.5 cm
(25")

60 cm

(23 ⅝
")

ENHET K506 261,5/221,5×63,5 cm, 222 cm kõrge.

(90")

32 cm
(12 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

56 cm
(22")
87.5 cm
(34 ½")

60 cm

228.5 cm

0 ⅞")

63.5 cm
(25")

63.5 cm
(25")

Antratsiidi tooni
raamiga
593.380.66 873,50 €
793.380.65
815,50 €
—
—
093.380.64 899,50 €

180 cm (7

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

60 cm
(23 ⅝")

730,50 €
803,50 €
810,50 €
804,50 €

(75")

15 cm
(5 ⅞")

30 cm 32 cm
(11 ¾") (12 ⅝")

75 cm (29 ½")
91 cm (35 ⅞")

63.5 cm
(25")

(23 ⅝
")

60 cm (23 ⅝")

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

60 cm

56 cm
(22")

See kombinatsioon

⅝")

ENHET K505 181,5/281,5×63,5 cm, 241 cm kõrge.

See kombinatsioon on suurepärane kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest ning
köögisaarest, mis on ideaalne koht päevamuljete jagamiseks.

15 cm
(5 ⅞")

63.5 cm
(25")

(7 ⅞"

ENHET K504 181,5/245×63,5 cm, 241 cm kõrge.

60 cm
(23 ⅝")

63.5 cm
(25")

60 cm (23 ⅝")

150 cm (59")

150 cm (59")

34.5 cm
(13 ⅝")

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm
(25")

20 cm

⅞")

15 cm
)
(5 ⅞" 120 cm (47 ¼")

15 cm
(5 ⅞")

63.5 cm
(25")

(110
281.5 cm

½")

60 cm (23 ⅝")

(96 ½")

75 cm (29 ½")

245 cm

(71 ½")

34.5 cm
(13 ⅝")

181.5 cm

Selles väikeste mõõtmetega köögis on igapäevasele toimetajale kõik vajalikud
funktsioonid, sealhulgas hästi planeeritud ala köögitehnikale.

Antratsiidi tooni
raamiga
093.380.21
915,50 €
293.380.20 963,50 €
—
—
493.380.19
995,50 €
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See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga/tavaline valge uks

393.379.92
293.379.97
293.380.01
193.379.93

547,50 €
608 €
590 €
535 €

Antratsiidi tooni
raamiga
693.379.95
530 €
093.379.98
599 €
—
—
493.379.96
575 €

ENHET köökide terviklahendused
Köögi kogulaiusest moodustavad tööpindade ääred mõlemalt poolt 1,5 cm.
Pane tähele! Terviklahendused ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

(114 ⅜")
290.5 cm

63.5 cm
(25")

15 cm
(5 ⅞")

60 cm
(23 ⅝")

63.5 cm
(25")

91 cm
(35 ⅞")

75 cm
(29 ½")

75 cm
(29 ½")

168.5 cm
(66 ⅜")
120 cm (4
7 ¼")
32 cm
(12 ⅝")

60 cm

(23 ⅝
")

ENHET K508 168,5/290,5×63,5 cm, 241 cm kõrge.

Sellel kombinatsioonil on erinevate sügavustega hoiukohad, mis on seinale
paigaldatud - isikupärase välimusega köögilahendus, kus kõik asjad on käeulatuses.
See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga/tavaline
valge uks
Betooni imitatsiooniga/tavaline
valge uks

093.378.37
893.378.95

Antratsiidi tooni
raamiga
686,50 € 293.379.02
810 €
879 €
393.379.06
886 €

893.379.18

765 €

—

—

—

—

293.379.16

788 €
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ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

ENHET köögisüsteemi võlu on lihtsus ning võimalus muutuda
ja kohaneda sinu koduga, kui su elu võtab uue pöörde. Mis
iganes ka ei juhtuks, kui kõik asjad on kindlas kohas, muutub
sinu igapäevaelu palju lihtsamaks,
kui põrandal ei ole palju
32eriti
cm (12
(23 ⅝")
⅝") kombinatsioonid,
60 cm
ruumi. See ongi põhjus,
miks
me lõime
need

mille saad oma ENHET köögimoodulitele lisada, et sul oleks
suurem tööpind ja/või avaram hoiuruum. Vali, milline lisa
kombinatsioon sobib su vajadustega ja aitab sul oma ruumi
tõhusalt kasutada.

30 cm
(11 ¾")

150 cm (59")

75 cm (29 ½")

255 cm (100 ⅜")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

180 cm (70 ⅞")

120 cm (47 ¼")

30 cm
(11 ¾")

80 cm

(31 ½

")

32 cm")
(12 ⅝

ENHET A101 lisakombinatsioon seinale 120×30 cm, 150 cm
kõrge.

ENHET A100 lisakombinatsioon seinale 60×30 cm, 255 cm
kõrge.

Sellesse kombinatsiooni saad suurepäraselt paigutada prügikasti ja/või rätikud.
Seinakapis on palju ruumi toidu, rätikute ja pesuvahendite jaoks. Avatud seinaraam
annab sulle oma purkidest, pudelitest ja muust vajalikust hea ülevaate. Riiulialust
vaba ruumi saad nutikalt kasutada rätikute riputamiseks, eraldiseisva prügikasti paigutamiseks – või miks mitte ka oma ratastega abilaua n-ö parkimiseks? Selle kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET pöördriiul, millelt on lihtne väiksemaid asju haarata,
näiteks lõhnaõlipudeleid, võtmeid, aksessuaare, vitamiini- või maitseainepurke.
Antratsiidi tooni
See kombinatsioon
Valge raamiga
raamiga
Tavaline valge uks
093.314.54
187 €
793.314.55
190,50 €
Betooni efektiga uks
893.314.45
193,50 € 693.314.51
193,50 €

See kombinatsioon peidab segaduse ning näitab asju, mida sa armastad. Kõrges
kapis on palju ruumi toidu, rätikute ja pesuvahendite jaoks, hoides ühtlasi põrandal
ruumi kokku. Sobib ideaalselt väikestesse ruumidesse, et seinapinda p
 raktiliselt ära
kasutada. Kahe riiuliga avatud seinaraam annab sulle oma purkidest, pudelitest ja
muust vajalikust hea ülevaate. Samuti on asjad alati käeulatuses. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.
Antratsiidi tooni
See kombinatsioon
Valge raamiga
raamiga
Tavaline valge uks
293.314.05
192,50 € 293.314.53
196 €
Hall raamiga uks
893.314.07
199 €
793.314.17
200 €
Betooni efektiga uks
893.314.12
199 €
593.314.18
199 €

(47 ⅞")
121.5 cm
7 ¼")
120 cm (4

63.5 cm (25")

30 cm
")
(11 ¾

91 cm (35 ⅞")

87.5 cm (34 ½")

150 cm (59")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

60 cm 32 cm
(23 ⅝") (12 ⅝")

60 cm

ENHET A102 lisakombinatsioon seinale 60×30 cm, 150 cm
kõrge.

56 cm (22")

75 cm (29 ½")

30 cm (11 ¾"
)

(23 ⅝
")

ENHET A103 lisakombinatsioon seinale 121,5×63,5 cm, 222 cm
kõrge.

Sellesse kombinatsiooni saad suurepäraselt paigutada prügikastid ja pesumasina.
Avatud seinaraamiga saad maksimaalselt kapialust ruumi ära kasutada. Ideaalne
koht purkidele, pudelitele ja asjadele, mida sageli kasutad, sest nii on need alati
käeulatuses. Avatud raami all olevat vaba ruumi saad nutikalt kasutada rätikute riputamiseks, eraldiseisva prügikasti paigutamiseks – või miks mitte ka oma ratastega
abilaua n-ö parkimiseks? Seda lahendust võib kasutada ka pesupesemisalana,
kus on ruumi puhastusvahenditele ja pesumasinale. Selle kombinatsiooniga on
kaasas ka ENHET pöördriiul, millelt on sul kergem väiksemaid asju haarata, näiteks
maitseainepurke.
Antratsiidi tooni
See kombinatsioon
Valge raamiga
raamiga
Tavaline valge uks
293.314.34
91 €
693.314.65
94,50€
Hall raamiga uks
593.314.56
101,50 € 093.314.68
102,50 €
Tamme imitatsiooniga uks
593.314.61
98,50 € —
—
Betooni efektiga uks
193.314.63
98,50 € 893.314.69
98,50 €

Sellesse kombinatsiooni saad suurepäraselt paigutada eraldiseisva külmiku. Kapis on
kolm käepärast sahtlit, kuhu mahuvad nii väikesed tarvikud kui suured potid. Väikese,
ent funktsionaalse köögilahenduse saamiseks kombineeri mikrolaineahju või kaasaskantava induktsioonpliidiplaadiga. Kapi kõrval on ruumi ka nõudepesumasinale või
isegi pesumasina jaoks, kui soovid luua pesupesemisala, kus kõik pesuvahendid on
käeulatuses. Kasuta ENHET konkse, et kõik köögitarvikud oleksid käepärast. Need
sobivad ideaalselt ENHET avatud seinaraamide alla. Selle kombinatsiooniga on
kaasas ka ENHET riiulisisu, mis aitab luua hoiuruumi ENHET avatud raamide vahel.
Riiulisisu sobib suurepäraselt selliste asjade korrastamiseks nagu espressotassid,
purgid, föön või rätikud.
Antratsiidi tooni
See kombinatsioon
Valge raamiga
raamiga
Tavaline valge uks
693.314.70
221 €
793.315.11
228 €
Betooni efektiga uks
993.315.10
233 €
193.315.14
263 €
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ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

8 ⅜")
123 cm (4
7 ¼")
(4
cm
0
12

91 cm (35 ⅞")

(23 ⅝
")

ENHET A105 lisakombinatsioon ahjule/pliidiplaadile
143×63,5 cm, 91 cm kõrge.

ENHET A107 lisakombinatsioon seinale 123×63,5 cm, 207 cm
kõrge.

Sellel lisakombinatsioonil on kaks tööpinda, palju avatud hoiupaiku ja käepärane sahtel, mis on ahju all. Sinna saad panna näiteks potte ning foolium- ja küpsetuspaberit.
Aseta potid, pannid ja kausid, mida sa toidu valmistamiseks kasutad, ühele poole ja
lauakatmiseks vajaminevad asjad teisele poole. Seinale paigaldataval õhupuhastil on
suur mõju – seda nii õhukvaliteedile kui su köögi üldisele välimusele. Õhupuhastit
müüakse eraldi. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.
See kombinatsioon

34.5 cm (13 ⅝")

63.5 cm (25")

60 cm (23 ⅝")

60 cm

Valge raamiga
193 €

293.315.18

See kombinatsioon on kooslus avatud ning suletud hoiukohtadest ja tööpinnast, mis
on piisavalt suur kaasaskantava pliidiplaadi ja kohvimasina jaoks. Ustega seinakapi
abil saad tööpinna kohal olevast ruumist maksimumi võtta. Sobib ideaalselt klaasnõude panipaigaks, et need tolmuseks ei saaks. Avatud alusraamidel on piisavalt
ruumi kaussidele ja väiksemale köögitehnikale, nagu röster, mikser ja riisikeetja.
Toiduvalmistamiseks lisa mikrolaineahi ja kaasaskantav induktsioonpliidiplaat, mida
müüakse eraldi. Selle lisakombinatsiooniga on kaasas ka SKATTÅN hoidikud, millega
saad sahtlites ruumi kokku hoida ning söögiriistu ja maitsetaimi käeulatuses hoida.

Antratsiidi tooni
raamiga
093.315.19
244 €

(47 ⅞")
121.5 cm
40 cm
(15 ¾")
15 cm (5

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Betooni efektiga uks

893.315.58
093.315.62

⅞")

3 ⅝")
60 cm (2

15 cm (5 ⅞")

75 cm (29 ½")

56 cm (22")

60 cm
(23 ⅝
")

ENHET A109 lisakombinatsioon eraldiseisva köögitehnika
jaoks 121,5×63,5 cm, 222 cm kõrge.

ENHET A110 lisakombinatsioon seinale ja põrandale
60×30 cm.

Avatud hoiukohad tekitavad köögis õhulise tunde ja erinevate tarvikutega on hea
asju käeulatuses hoida – selles kombinatsioonis on isegi su külmiku jaoks ideaalne
koht. Avatud seinaraamiga saad tööpinna kohal olevat ruumi maksimaalselt ära
kasutada. Sobib suurepäraselt köögitarvikute riputamiseks ja igapäevaste kohvitasside, pudelite või purkide hoidmiseks. Avatud alusraamiga on lihtne taldrikuid ja
lauanõusid käepärast hoida. Toiduvalmistamiseks lisa mikrolaineahi ja kaasaskantav induktsioonpliidiplaat, mida müüakse eraldi. Kapi kõrval on ruumi ka nõude
pesumasinale või isegi pesumasina jaoks, kui soovid luua pesupesemisala, kus kõik
pesuvahendid on käeulatuses. Selle lisakombinatsiooniga on kaasas ka SKATTÅN
hoidikud, millega saad sahtlites ruumi kokku hoida ning söögiriistu ja maitsetaimi
käeulatuses hoida. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.
Valge raamiga
130 €

60 cm
(23 ⅝")

75 cm (29 ½")

91 cm (35 ⅞")

87.5 cm (34 ½")

30 cm
(11 ¾")

793.315.73

Antratsiidi tooni
raamiga
236,50 € 893.315.63
300 €
245 €
793.315.68
305 €

See kombinatsioon

75 cm (29 ½")
63.5 cm
(25")

See kombinatsioon

56 cm (22")

143 cm (56 ¼"
)

91 cm (35 ⅞")

63.5 cm (25")

60 cm (23 ⅝")

32 cm (1
2 ⅝")

Selle kombinatsiooniga on su köögis rohkem hoiruumi, et kõik asjad oleksid käeulatuses. Avatud raamidega on kõik vajalikud asjad käepärast ja sa näed, mis sul köögis
on. Alusraami pealispind on ideaalne koht, kus hoida oma kohvimasinat, fööni,
aksessuaare või meigitarbeid. ENHET pöördriiulilt on lihtne väiksemaid asju haarata,
näiteks lõhnaõlipudeleid, võtmeid, aksessuaare, vitamiini- või maitseainepurke.
Pöördriiuli saab lihtsalt mis tahes ENHET sarja avatud raami külge kinnitada. Samuti
on selle kombinatsiooniga kaasas ENHET riputatav riiulisisu, mis aitab sul oma asju
korrastada ja ENHET avatud raamides rohkematele asjadele ruumi teha. Hoiuruumi
laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.
See kombinatsioon
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Antratsiidi tooni
raamiga
100,50 € 893.315.77
100,50 €

Valge raamiga
093.315.76

Antratsiidi tooni
raamiga
593.315.74
190 €

ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

30 cm
(11 ¾")

150 cm (59")

32 cm
(12 ⅝")

90 cm (35 ⅜")

60 cm (23 ⅝")

180 cm (70 ⅞")

5 ⅜")
90 cm (3

60 cm
(23 ⅝"
)

ENHET A112 lisakombinatsioon pesule 90×30 cm, 180 cm
kõrge.

See lisakombinatsioon on ideaalne kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest – ja
spetsiaalselt kujundatud ruumist, kuhu sa saad paigutada oma pesumasina ja
pesukorvi. Seda pesupesemislahendust saab kastutada nii köögis kui vannitoas või
pesuruumis. Seinakappides saad hoida näiteks rätikuid ja voodipesu, et need tolmu
ei koguks. Kui sa paigutad oma hoiukohad seinale, saad all olevat põrandaruumi
kasutada pesukorvi ja prügikasti jaoks. Avatud seinaraamiga on pesuvahendid alati
pesumasina lähedal. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.
Antratsiidi tooni
raamiga
158,50 € 493.315.03
162 €
171 €
893.315.01
172 €
168 €
—
—
168 €
593.314.99
168 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

193.315.09
393.315.08
293.315.04
993.315.05
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ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

60 cm
(23 ⅝")
30 cm
32 cm
(11 ¾")
(12 ⅝")

75 cm (29 ½")

180 cm (70 ⅞")

75 cm (29 ½")

30 cm
(11 ¾")
7 ¼")
120 cm (4

40 cm 32 cm
(15 ¾") (12 ⅝")

ENHET A114 lisakombinatsioon pesule 120×30 cm, 150 cm
kõrge.

ENHET A115 lisakombinatsioon seinale 60×30 cm, 180 cm
kõrge.

See kombinatsioon on hea lahendus riiete kuivama riputamiseks. Seda saab kasutada
nii köögis kui ka vannitoas või pesuruumis. Avatud riiulitel on hea r ätikuid, korve
ja muid vajaminevaid asju hoida – ja kõik on alati käeulatuses. Paiguta seinakappi
pesuvahendid ja puhastusvahendid, et need silme all ei oleks. Kapi ja seinaraami
alla mahub ideaalselt pesumasin ja pesukorv. Samuti võid pesu riputamiseks lisada
konksudega reelingu, mida müüakse eraldi.

Kõrges kapis on palju ruumi toidule, rätikutele ja pesuvahenditele, mida sa tihti ei
kasuta. Avatud seinaraamiga on sul oma purkidest, pudelitest ja muudest asjadest,
mida sa igapäevaselt kasutad, hea ülevaade. Selle lisakombinatsiooniga on kaasas
ka ENHET riputatav riiulisisu, mis aitab sul oma asju korrastada ja ENHET avatud
raamides rohkematele asjadele ruumi teha. Sobib ideaalselt väiksematele rätikutele,
klaasidele või espressotassidele.

Antratsiidi tooni
raamiga
141,39 € 193.314.82
144,79 €
145,99 € 793.314.79
145,49 €

Antratsiidi tooni
raamiga
156,99 € 093.314.73
159,79 €
—
493.314.71
161,99 €
160,99 € —
—
160,99 € 293.314.67
161 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Betooni efektiga uks

893.314.88
793.314.84

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

993.314.78
—
593.314.75
893.314.74

30 cm
(11 ¾")

30 cm
(11 ¾")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

80 cm
(31 ½")

32 cm
(12 ⅝")
¼")

75 cm (29 ½")

7
120 cm (4

40 cm 32 cm
(15 ¾") (12 ⅝")

ENHET A116 lisakombinatsioon seinale 80×30 cm, 150 cm
kõrge.

ENHET A117 lisakombinatsioon seinale 120×30 cm, 225 cm
kõrge.

See kombinatsioon aitab sul segadust peita ja näidata asju, mida sa tõeliselt
armastad. Seinakapis on palju ruumi toidu, rätikute ja pesuvahendite jaoks.
Avatud seinaraamiga on sul oma purkidest, pudelitest ja muudest asjadest, mida
sa igapäevaselt kasutad, hea ülevaade. Riiuli alla sobivad ideaalselt rippuvad
rätikud, prügikast, pink või miks mitte ka ratastega abilaud? Seda lisakombinatsiooni saab kasutada ka pesupesemiskohana, sest sellest ei puudu hoiukohad,
kus pesuvahendeid hoida. Avatud riiulite alla saad paigutada pesumasina. Selle
kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET pöördriiul, millelt on sul kergem väiksemaid
asju haarata, näiteks maitseainepurke. Hoiuruumi laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem
ENHET tarvikuid.

See kombinatsioon on ideaalne kooslus avatud ja suletud hoiukohtadest – peidab
ära segaduse ja samas püüab pilku. Seinakapis on palju ruumi toidu, rätikute ja pesuvahendite jaoks. Avatud seinaraam aitab sul kappidevahelisest ruumist maksimumi
võtta. Suurepärane koht, kus sa saad oma lemmikpurke ja pudeleid hoida. Hoiuruumi
laiendamiseks lisa lihtsalt rohkem ENHET tarvikuid.

Antratsiidi tooni
raamiga
115 €
493.314.52
118,50 €
119,50 € —
—

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Betooni efektiga uks

993.314.64
393.314.57
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Antratsiidi tooni
raamiga
255,50 € 993.314.35
266 €
293 €
093.314.25
296 €
275 €
—
—
275 €
393.314.24
275 €

See kombinatsioon

Valge raamiga

Tavaline valge uks
Hall raamiga uks
Tamme imitatsiooniga uks
Betooni efektiga uks

493.314.47
693.314.46
993.870.26
793.314.41

ENHET lisakombinatsioonid
Pane tähele! Lisakombinatsioonid ei sisalda köögitehnikat ja valgustust.

180 cm (70 ⅞")

30 cm 30 cm
(11 ¾") (11 ¾")

ENHET A118 lisakombinatsioon seinale 30×30 cm, 180 cm
kõrge.

Selle raamiga saad ka kitsast köögist maksimumi võtta, sest selles on rikkalikult
ruumi asjade paigutamiseks ja see ei võta põrandal palju ruumi. Samuti on sul
lihtne oma esemetele ligi pääseda ja sul on neist hea ülevaade. Sobib suurepäraselt
korvide, rätikute ja muude asjade jaoks, mida sa igapäevaselt kasutad. Selle lisa
kombinatsiooniga on kaasas ka ENHET riputatav riiulisisu, mis aitab sul oma asju
korrastada ja ENHET avatud raamides rohkematele asjadele ruumi teha. Sobib ideaalselt espressotasside, purkide, fööni või rätikute organiseerimiseks.
See kombinatsioon

Valge raamiga
593.314.23

74 €

Antratsiidi tooni
raamiga
393.314.19
74 €
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ENHET – kõik osad ja hinnad
ENHET köögisüsteemi abil on lihtne oma ellu värskust tuua.
Unikaalsed kiil-tüübel-tüüpi kinnitused muudavad kokku
panemise lihtsaks ja need on peaaegu nähtamatud. Sina
otsustad, milline on su köögi välimus, valides ENHET sarjast

meelepärased esipaneelid. Lase kapijalgadel särada või peida
need ENHET sokli taha ning loo oma köögis terviklik ilme.
Samuti on sul nii vähem pindasid, mida koristada. Valik on sinu.

Ustega kapid
ENHET 3 sahtliga aluskapp. Sellel kapil on 3 sahtlit,
millesse saad paigutada nii väikeseid köögitarvikuid kui
suuri keedupotte ja panne. Muuda see isikupärasemaks
oma lemmikuksega ENHET sarjast. ¾ sahtlilaiendus a
 nnab
sulle sahtli sisust hea ülevaate ning sa pääsed asjadele
kergemini ligi. Täienda oma sahtlit sisukorrastajatega, mida
müüakse eraldi.

ENHET riiuliga seinakapp, 60×30×60 cm. Selles seinakapis
saad ideaalselt hoida pudeleid ja purke ning sul on nendest
hea ülevaade. Muuda see isikupärasemaks oma lemmik
uksega ENHET sarjast. Saab kinnitada seinale paigaldatava
õhupuhasti kohale. Joondub ENHET seinakappidega (75
cm kõrgus) ja loob tervikliku välimuse. Muudab õhupuhasti
kohal oleva ruumi funktsionaalseks.
Valge

904.404.29

40×60×75 cm

30 €

Valge

ENHET 2 riiuliga seinakapp. Selles seinakapis saad
ideaalselt hoida pudeleid ja purke ning sul on nendest hea
ülevaade. Muuda see isikupärasemaks oma lemmikuksega
ENHET sarjast. 2 riiuliga seinakapp kasutab su seinaruumi
maksimaalselt ära ja sellega on need asjad, mida sa tihti
kasutad, alati käepärast.

Valge

204.404.56

30 €

Hall

404.404.55

30 €

Valge

404.404.41

37 €

Hall

304.404.51

37 €

Valge

ENHET 2 riiuliga seinakapp. Selles seinakapis saad
ideaalselt hoida pudeleid ja purke ning sul on nendest hea
ülevaade. Muuda see isikupärasemaks oma lemmikuksega
ENHET sarjast. Selle 2 riiuliga seinakapiga on sul pudelid,
purgid ja asjad, mida sa tihti kasutad, alati käeulatuses.
Suletud kapp annab köögile rahulikuma ja terviklikuma
väljanägemise kui näiteks avatud riiulid.
28 €

504.404.12

32 €

604.404.16

35 €

60×30×75 cm
Valge
80×30×75 cm
Valge

804.404.15

20 €

Hall

604.811.81

22 €

Tamme imitatsiooniga

404.811.82

22 €

59 €

204.404.42

59 €

Valge

30 €

204.404.23

39 €

804.404.20

45 €

80×60×75 cm
Valge

35 €

Need jalad muudavad su aluskapi stabiilsemaks. Kata need sokliga või näita neid
uhkelt ka teistele, säilitades õhulise ilme – sina valid! 12,5 cm kõrguste jalgadega on
aluskapid mugaval kõrgusel. Selleks et oma ENHET avatud kapi tooni arvestades
koordineeritud ilmet luua, vali valge värvi või antratsiidi vahel. Kuna põrandad ei
pruugi alati tasased olla, siis on jalad reguleeritavad vahemikus 11–13,5 cm.

60×60×75 cm
Valge

504.404.26

Jalad ja sokkel suletud kapile

40×60×75 cm
104.404.14

45 €

60×60×75 cm

ENHET riiuliga aluskapp.
See riiuliga kapp sobib ideaalselt pottide, kausside
või väikeste köögiseadmete hoidmiseks. Muuda see
isikupärasemaks oma lemmikuksega ENHET sarjast. Riiuliga
kapp, milles on ruumi vahenditele, mida sa kasutad toidu
valmistamiseks, näiteks kausid ja mikser.
Valge

304.404.13

ENHET aluskapp valamu jaoks. See kapp on mõeldud
valamule, segistile ja sisseehitatud prügikastidele. Muuda
see isikupärasemaks oma lemmikuksega ENHET sarjast.
Disainitud valamule ja segistile, sest kapi taga on ruumi
torudele. Võid seda täiendada HÅLLBAR prügisorteerimislahendusega. Kui sa hoiad prügikasti valamu all, väheneb
võimalus, et midagi maha kukub.

30×30×180 cm
104.404.52

85 €

60×60×75 cm

ENHET 4 riiuliga kõrge kapp. Selles 4 riiuliga kõrges kapis
on sinu asjade jaoks palju ruumi, ilma et see hinnalist
põrandapinda vähendaks. Sellesse mahub nii toit, rätikud
kui pesuvahendid. Sobib ideaalselt väikestesse ruumidesse,
kus on oluline seintest maksimum võtta.

Hall

304.404.27

Valge

Valge

Valge

70 €

ENHET sahtliga aluskapp ahju jaoks. See kapp on
mõeldud integreeritava ahju jaoks ja sa saad valida, kas
soovid seda kombineerida integreeritava pliidiplaadi või
kaasaskantava pliidiplaadiga. Sobib integreeritud ahjudele
mõõdus 60x60 cm. Õhukanal võimaldab soojal õhul
ahjus ringi käia, et kapis ei muutuks õhk liiga kuumaks.
Sahtlis on lisaruumi praepannidele, küpsetusplaatidele või
lõikelaudadele. ¾ sahtlilaiendus a
 nnab sulle sahtli sisust hea
ülevaate ning nii on asjadele kergem ligi pääseda.

40×30×75 cm
104.404.28

204.404.18

ENHET nurgapaneel. Kas sa tahad omale aluskappidega
nurgalahendust? Selle paneeliga on sul rohkem võimalusi,
kuidas oma ruumi kasutada. Nurgapaneeliga saad oma
aluskapi kaheks jagada ja nurgalahenduse luua. Ava
katmiseks lisa ENHET uks (40×75 cm või 60×75 cm). Sobib
ENHET aluskappidega. Kombineeri nurgapaneel 80 cm
laiuse aluskapi ja ENHET uksega, 40×75 cm või 60×75 cm.
Kappi ja ust müüakse eraldi.

80×15×75 cm

Valge

65 €

80×60×75 cm

60×15×75 cm
Valge

404.404.22

60×60×75 cm

ENHET jalad kapile, 12,5 cm, 2 tk pakis.
Valge

104.490.18

6€

Antratsiit

904.490.19

6€

704.563.55

10 €

ENHET sokkel, 180×12 cm.
Valge
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ENHET – kõik osad ja hinnad
ENHET esipaneelid suletud kappidele
ENHET uks, valge.
Valgete uste ja sahtli esipaneelidega lood puhta, värske
ja särava välimuse, mida saad sobitada mis tahes
vikerkaarevärvidega. Lihtne nautida ja alati moes.

ENHET uks, betooni efekt.
See on ideaalne valik, kui sa tahad oma köögile anda
modernse, industriaalse ilme, mis on soe ja meeldiv. Muster
on betooni imitatsiooniga ja vastupidavat fooliumkatet on
lihtne puhastada.

Uks

60×60 cm

704.576.99

12 €

60×60 cm

504.521.55

9€

40×75 cm

904.576.98

10 €

40×75 cm

304.521.61

8€

60×75 cm

304.577.00

15 €

60×75 cm

904.521.63

10 €

30×180 cm

304.576.96

19 €

30×180 cm

204.521.66

17 €

40×15 cm

404.521.65

4€

40×15 cm

104.577.01

5€

60×15 cm

504.521.60

5€

60×15 cm

704.577.03

6€

80×15 cm

704.521.59

6€

80×15 cm

204.577.05

9€

40×30 cm, 2 tk pakis

704.521.64

8€

40×30 cm, 2 tk pakis

904.577.02

14 €

60×30 cm, 2 tk pakis

804.521.68

11 €

60×30 cm, 2 tk pakis

504.577.04

17 €

80×30 cm, 2 tk pakis

904.521.58

14 €

80×30 cm, 2 tk pakis

004.577.06

20 €

Sahtli esipaneel

Sahtli esipaneel

Sahtli esipaneel ahjule mõeldud aluskapile

Sahtli esipaneel ahjule mõeldud aluskapile
60×14 cm

604.574.78

60×14 cm

5€

ENHET uks, hall raam.
Halli põhitooniga saad luua sooja ja hubase köögi. See on
suurepärane valik, kui sa tahad tagasihoidlikku värvi, mis
sobib kõigega. Modernne või klassikaline – sina valid stiili

Uks
60×60 cm

004.576.69

14 €

40×75 cm

204.576.68

13 €

60×75

804.576.70

18 €

30×180 cm

604.576.66

19 €

40×15 cm

604.576.71

6€

60×15 cm

204.576.73

7€

80×15 cm

704.576.75

10 €

40×30 cm, 2 tk pakis

404.576.72

16 €

60×30 cm, 2 tk pakis

004.576.74

20 €

80×30 cm, 2 tk pakis

504.576.76

26 €

Sahtli esipaneel

Sahtli esipaneel ahjule mõeldud aluskapile
60×14 cm

304.576.77

7€

ENHET uks, tamme imitatsioon.
Uksed, mis tekivad hea enesetunde. Fooliumkatet on lihtne
puhtana hoida ning see on niiskus- ja kriimustuskindel,
samas kui puitmuster annab elava ja sooja ilme.
Uks
60×60 cm

604.576.47

12 €

40×75 cm

804.576.46

10 €

60×75 cm

404.576.48

15 €

30×180 cm

304.576.44

19 €

40×15 cm

204.576.49

5€

60×15 cm

804.576.51

6€

80×15 cm

904.576.55

9€

40×30 cm, 2 tk pakis

004.576.50

14 €

60×30 cm, 2 tk pakis

604.576.52

17 €

80×30 cm, 2 tk pakis

704.576.56

20 €

Sahtli esipaneel

Sahtli esipaneel ahjule mõeldud aluskapile
60×14 cm

504.576.57

6€
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804.577.07

6€

ENHET – kõik osad ja hinnad
Raamid

ENHET tarvikud avatud raamile
ENHET riiulitega seinaraam – 15 cm sügav

ENHET riputatav riiulisisu, 26×28×15 cm. See riiulisisu
annab su avatud ENHET raamile täiesti uue välimuse. Selle
abil saad oma hoiukoha erinevates osadeks jagada ning
uutele asjadele ruumi teha ja seda vaid sekunditega. Lihtsalt
riputa see riiulisisu avatud raami küljel olevatesse soontesse
– kahe riiuli vahele või seinaraami alla. Sul ei ole vaja ühtegi
tööriista ega puuri kasutada. Sobib suurepäraselt klaasist
esemetele, lauanõudele, kaussidele ja väikestele purkidele
ning pudelitele.

40×15×75 cm
Valge

704.489.35

33 €

Antratsiit

304.489.37

33 €

Valge

004.489.67

40 €

Antratsiit

804.489.68

40 €

Punakas-oranž

304.740.21

40 €

60×15×75 cm

Antratsiit

40×30×75 cm
904.489.44

35 €

Antratsiit

604.489.45

35 €

Valge

204.489.71

40 €

Antratsiit

004.489.72

40 €

Punakas-oranž

104.740.22

40 €

Valge

404.489.46

68 €

Antratsiit

204.489.47

68 €

Valge

804.489.54

80 €

Antratsiit

704.489.64

80 €

60×30×75 cm

30×30×180 cm

60×30×180 cm

ENHET riiulitega alusraam.
204.489.52

42 €

004.489.53

42 €

Valge

304.489.75

60 €

Antratsiit

104.489.76

60 €

Punakas-oranž

004.740.27

60 €

60×60×75 cm

404.599.11

5€

Antratsiit

204.599.12

5€

Punakas-oranž

604.740.29

5€

204.801.74

9€

704.801.76

9€

Valge

704.801.81

12 €

Antratsiit

104.801.79

12 €

Valge

004.657.54

1€

Antratsiit

604.657.51

1€

Valge

104.657.39

3,50 €

Antratsiit

704.657.36

3,50 €

Valge

504.657.42

5€

Antratsiit

704.657.41

5€

SKATTÅN hoidik, 12×34 cm. Selle asemel et oma asju sahtlis
hoida, saad kõik vajaliku, nagu söögiriistad ja maitsetaimed,
käepärasesse kohta paigutada. SKATTÅN hoidikut on lihtne
ENHET avatud raamide külgedel või all olevate konksude
külge riputada. See muudab ENHET avatud raami aluse
ruumi praktiliseks hoiupaigaks, kus sa saad kõik käepärases
kohas hoida. Kui väikesed esemed on hoidikutes, on
töötasapinda lihtsam korras hoida.
304.657.57

1€

TAVELÅN äärtega kandik, 2 tk pakis. Nendele dekoratiivsetele kandikutele mahub palju asju, seda isegi väikeses
ruumis. Kui sa need üksteise peale paned, võtavad need
isegi vähem ruumi. Sobib suurepäraselt ENHET avatud
seinaraamidega (sügavusega 15 või 30 cm), aga muidugi
võid neid kasutada ka mujal. Võib-olla hoopis tööpinnal,
riiulis, kapis või sahtlis? Dekoratiivne, praktiline ja lihtne
ühest kohast teise tõsta, kui sul on vaja neid mujal kasutada.
Suurele kandikule mahub kõik, alates söögiriistadest kuni
maitseaineveskiteni. Väiksel kandikul saad hoida väikesed
maitseainepakke. Kandikud on valmistatud bambusest. See
on vastupidav ja kiiresti kasvav naturaalne materjal, mis
talub niiskust ja veepritsmeid.

40 cm
Antratsiit

8,50 €

57 cm

ENHET köögisaare komplekt avatud raamile. Selle
kokkupanekukomplekti abil saad omale ehitada unistuste
köögisaare. See on lihtsam, kui sa arvad ning see annab su
köögile täiesti uue ilme. Komplektiga saad ühendada 2 või
3 ENHET avatud alusraami, et luua eraldiseisev köögisaar.
Kokkupanekukomplekt muudab raamid stabiilseks ja
sisaldab põrandakinnitusi. Köögisaart on võimalik ehitada
ka 1 tööpinnaga (max 80x60 cm) ja avatud alusraamiga
(40×60×75 cm või 60×60×75 cm), mille peab kinnitama
seinale. Kinnita tööpind seina külge tsingitud FIXA tööpinna
kinnitusega.
Valge

8,50 €

404.740.25

37 cm

ENHET jalad avatud raamidele, 12,5 cm, 2 tk pakis. Need
jalad annavad su avatud alusraamidele nii palju juurde,
lisades olemasolevale disainile efektseid detaile ja luues
köögis õhulise meeleolu. Sobivad kasutamiseks ENHET
avatud alusraamidega, mis on 60 cm sügavad ja 75 cm
kõrged. 12,5 cm kõrgused jalad annavad alusraamile hea
kõrguse, et sul oleks mugav toimetada. Vali meelepärane
värv, mis sobib sinu alusraamiga ning millega saad oma toa
kujundust täiendada. Kuna põrandad ei pruugi alati tasased
olla, siis on jalad reguleeritavad vahemikus 11–13,5 cm.
Valge

204.657.34

Punakas-oranž

ENHET reeling konksude jaoks. Selle reelinguga saad
võtta oma ENHET avatud raami alusest ruumist maksimumi.
Konksude ja hoidikute riputamine ei saaks olla lihtsam ja sa
ei pea selleks kasutama tööriistu ega puuri. Vali toon, mis
sobib su sisustusega või lisab ruumi aktsentivärvi. ENHET
konksude ja SKATTÅN hoidikuga saad luua lisaruumi kõigele,
sööriistadest kuni köögitarvikuteni välja.

40×60×75 cm
Antratsiit

Antratsiit

ENHET konksud, 6×24 mm, 2 tk pakis. Nende konksudega
saad hõlpsalt lisaruumi juurde. Kas see on võlukunst?
Sugugi mitte, riputa need lihtsalt soontesse, mis on
avatud ENHET raamide all. Ja mis kõige parem, sa ei pea
naabrimehelt puurimiseks puuri laenama. Samuti saad sa
kasutada ENHET reelingut konksude jaoks, mida müüakse
eraldi. Nende konksude abil saad muuta kasutamata ruumi
praktiliseks hoiuruumiks. Sobib suurepäraselt kõikide sinu
esemete hoidmiseks – köögitarvikutest käterätikuteni välja.
Täienda SKATTÅN hoidikutega, milles saad hoida näiteks
söögiriistu või maitsetaimi.

ENHET riiulitega kõrge raam.

Valge

6€

ENHET pöördriiul, 40×21 cm. Kas sa oled väsinud sellest,
et pead pidevalt otsima asju, mis köögis kaduma lähevad?
Sellele probleemile on lihtne lahendus – kinnita see pöörd
riiul lihtsalt ja kergelt mis tahes ENHET sarja avatud raami
külge. Riiulit pöörates leiad kõik asjad, mida sa parajasti
vajad. Sobib suurepäraselt maitseaineriiulina pliidi kõrvale,
et sul oleksid kõik maitsed kokates käepärast.

ENHET riiulitega seinaraam – 30 cm sügav
Valge

704.657.55

504.657.56

60 cm
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9,99 €

ENHET uksenupud ja käepidemed – kõik osad ja hinnad
GUBBARP valgest plastist uksenuppudel ja käepidemetel on
lihtne ja modernne välimus, mida on kerge erinevate uste ja
sahtli esipaneelidega sobitada.

ENERYDA traditsioonilised uksenupud ja käepidemed on
saadaval erinevates vormides ja värvides. Sa saad valida
kroomitud, messingu ja musta variandi vahel.

GUBBARP uksenupp, 2 tk pakis.

ENERYDA uksenupp, 2 tk pakis.

21 mm

20 mm
Must

303.475.04

4€

GUBBARP uksenupp, 2 tk pakis.

Messingu värvi

203.475.09

4€

116 mm

Kroomitud

503.475.03

4€

Must

803.475.06

4€

Messingu värvi

403.475.08

4€

Kroomitud

003.475.10

4€

Must

003.475.05

5€

Messingu värvi

603.475.07

5€

Kroomitud

803.475.11

5€

Must

503.475.17

5€

Messingu värvi

903.475.15

5€

Kroomitud

403.475.13

5€

Must

703.475.16

6€

Messingu värvi

203.475.14

6€

Kroomitud

603.475.12

6€

Valge

Valge

803.364.33

003.364.32

0,50 €

0,50 €

27 mm

BILLSBRO puhaste joontega käepidemed loovad minimalistliku ja modernse ilme.

ENERYDA uksenupp, 2 tk pakis.

BILLSBRO käepide, 2 tk pakis.

35 mm

40 mm
Valge

203.343.14

3€

Roostevaba terase värvi

603.235.92

3€

120 mm
Valge

503.343.03

5€

Roostevaba terase värvi

703.236.00

5€

Valge

603.343.12

8€

Roostevaba terase värvi

503.235.97

8€

Valge

503.343.17

10 €

Roostevaba terase värvi

403.235.93

10 €

ENERYDA käepide, 2 tk pakis.
89 mm

320 mm

ENERYDA käepide, 2 tk pakis.

520 mm

112 mm

720 mm
Valge

103.343.19

13 €

Roostevaba terase värvi

703.235.96

13 €

HACKÅS uksenupud ja käepidemed on katsudes mõnusalt
siledad ja nendest on lihtne kinni võtta. Annavad su kodule
modernse välimuse.

BAGGANÄS puhaste joontega uksenupp ja käepidemed loovad su köögis modernse ilme. Saadaval roostevabas terases
ja värvitoonides must, messing. Lihtsalt vali, milline välimus
sobib sinu maitse ja koduga kõige paremini kokku.

HACKÅS uksenupp, 2 tk pakis.
15 mm

BAGGANÄS uksenupp, 2 tk pakis.
20 mm
Must

103.384.16

4€

Messingu värvi

803.384.08

4€

Roostevaba teras

103.384.21

4€

Valge

604.086.85

3€

Antratsiit

803.397.90

3€

Valge

304.086.82

5€

Antratsiit

303.424.79

5€

Valge

104.086.83

7€

Antratsiit

503.424.78

7€

HACKÅS käepide, 2 tk pakis.
100 mm

BAGGANÄS uksenupp, 2 tk pakis.

300 mm

21 mm
Must

903.384.17

4€

Brass-colour

003.384.12

4€

Roostevaba teras

903.384.22

4€

Must

803.384.13

5€

Messingu värvi

003.384.07

5€

Roostevaba teras

703.384.18

5€

HISHULT pehme ümara kujuga uksenupud ja käepidemed
on valmistatud valgest portselanist, mis lisab su koju
romantilist maalähedust. Lihtne kinni võtta.

BAGGANÄS käepide, 2 tk pakis.
143 mm

HISHULT uksenupp, porcelain, 2 tk pakis.
23 mm
Valge

335 mm
Must

603.384.14

9€

Messingu värvi

203.384.11

9€

Roostevaba teras

503.384.19

9€

202.731.41

3€

502.652.48

4€

30 mm
Valge

HISHULT käepide, portselan, 2 tk pakis.
140 mm
Valge
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902.652.46

7€

ENHET valgustus – kõik osad ja hinnad
SKYDRAG valgustuskomplekt on mõeldud ENHET sarjale. See
sobib suurepäraselt nii tööpinna valgustamiseks kui ka hubase
meeleolu loomiseks. TRÅDFRI draiveri ja juhtmevaba hämardi
abil saad oma tulesid hõlpsalt sisse ja välja lülitada ning neid

hämardada.

SKYDRAG LED-valgusriba sensoriga tööpinna/riidekapi
valgustamiseks, hämardatav.
40 cm
Valge
Antratsiit
60 cm
Valge
Antratsiit
80 cm
Valge

504.395.88
904.396.28

10 €
10 €

304.395.89
304.396.12

15 €
15 €

104.395.90

20 €

FÖRNIMMA toitejuhe, 3.5 m
504.468.81

4€

TRÅDFRI juhtmevaba puldi draiver, hall.
10 W
30 W

TRÅDFRI juhtmevaba hämardi,
valge.
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503.561.87
603.426.56

20 €
25 €

004.684.32

6,99 €

ENHET tööpinnad – kõik osad ja hinnad
Tööpinnad ENHET jaoks 123 cm

Tööpinnad ENHET jaoks 246 cm

LILLTRÄSK tööpind 123×2.8 cm.
Valge/laminaat

LILLTRÄSK tööpind 246×2.8 cm.
004.798.74

25 €

45 €

Matt beež/mustriga laminaat

203.971.89

65 €

Saare imitatsioon/laminaat

903.376.20

65 €

Helehall betooni efekt/laminaat

503.954.43

65 €

Valge marmori efekt/laminaat

003.356.25

65 €

Matt antratsiit/laminaat

104.090.17

99 €

Tumehall marmori efekt/laminaat

403.971.74

65 €

804.392.09

59 €

EKBACKEN tööpind 246×2.8 cm.

Tööpinnad ENHET jaoks 186 cm
LILLTRÄSK tööpind 186×2.8 cm.
Valge/laminaat

902.427.21

Valge/laminaat

502.427.23

35 €

EKBACKEN tööpind 186×2.8 cm.
Matt beež/mustriga laminaat

003.971.85

55 €

Saare imitatsioon/laminaat

503.376.17

55 €

Helehall betooni efekt/laminaat

303.954.39

55 €

Valge marmori efekt/laminaat

703.356.22

55 €

Matt antratsiit/laminaat

004.090.13

85 €

Tumehall marmori efekt/laminaat

403.971.69

55 €

604.391.73

49 €

SÄLJAN tööpind 246×3.8 cm.
Tamme imitatsioon/laminaat

SÄLJAN tööpind 186×3.8 cm.
Tamme imitatsioon/laminaat

ENHET valamud – kõik osad ja hinnad
ENHET valamukapi valamud 60 cm laiusele
kapile
LÅNGUDDEN 1 kausiga valamu, 56×53 cm. Sellel valamul
on sügavam tagumine äär, kuhu sa saad asetada nõudepesuharja ja nõudepesuvahendi. Valmistatud roostevabast
terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav materjal,
mida on lihtne puhastada.

FYNDIG 1 kausiga valamu, 46×40 cm. See valamu on
valmistatud roostevabast terasest, mis on hügieeniline,
tugev ja vastupidav materjal, mida on lihtne puhastada.
Roostevaba teras

591.580.03

35 €

Roostevaba teras

BOHOLMEN 1 kausiga valamu, Ø45 cm. See ümmargune
valamu annab su köögile pehmema ilme. Valmistatud
roostevabast terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav materjal, mida on lihtne puhastada.
Roostevaba teras

791.574.94

991.575.01

45 €

Roostevaba teras

591.573.91

691.581.68

80 €

HAVSEN 1 kausiga valamu, 53×47 cm. See pehme kuju ja
vastupidava pealispinnaga keraamiline valamu annab su
köögile maalähedase, traditsioonilise ilme.

45 €

Valge

LÅNGUDDEN 1 kausiga valamu, 46×46 cm. Sellel valamul
on sügavam tagumine äär, kuhu sa saad asetada nõudepesuharja ja nõudepesuvahendi. Valmistatud roostevabast
terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav materjal,
mida on lihtne puhastada.
Roostevaba teras

70 €

VATTUDALEN 1 kausi ja nõrutusalusega valamu,
69×47 cm. Sellel valamul on kaldus nõrutusalus, millelt voolab liigne vesi tagasi valamukaussi. Valmistatud
roostevabast terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav materjal, mida on lihtne puhastada.

BOHOLMEN 1 kausiga valamu, 47×30 cm. Selle kitsa
valamuga saad omale suurema tööpinna. Valmistatud
roostevabast terasest, mis on hügieeniline, tugev ja vastupidav materjal, mida on lihtne puhastada.
Roostevaba teras

291.574.77

60 €
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392.537.13

125 €

ENHET segistid – kõik osad ja hinnad
LAGAN ühe käepidemega köögisegisti, kroomitud. Selle
segistiga säästad vett ja energiat, sest sellel on mehhanism,
mis mis vähendab jooksva vee hulka, säilitades samas
veesurve. Kroomitud messingpind on kõva ja vastupidav
ning seda on lihtne puhastada.
100.850.27

EDSVIK kahe käepidemega köögisegisti, kroomitud. Selle
kõrge segistiga säästad vett ja energiat ning sul on lihtne
suuri asju, näiteks potte, pesta. Kroomitud messingpind on
kõva ja vastupidav ning seda on lihtne puhastada.

19 €

000.318.41

GLYPEN segisti, roostevaba terase efekt. Selle segistiga
säästad vett ja energiat. Segisti sisemine osa on valmistatud
kõvadest ja vastupidavatest keraamilistest ketastest, mis
peavad vastu temperatuuri muutmisel tekkivale tugevale
hõõrdumisele.
304.423.65

39 €

GAMLESJÖN kahe käepidemega köögisegisti, harjatud
must metall. Selle kõrge segistiga säästad vett ja energiat
ning sul on lihtne suuri asju, näiteks potte, pesta. Kroomitud
messingpind on kõva ja vastupidav ning seda on lihtne
puhastada.

49 €

203.416.73

99 €

32×13×16 cm

801.366.22

3,99 €

32×28×16 cm

601.366.23

4,99 €

503.351.09

1,69 €

24×17 cm

301.550.19

2,99 €

34×24 cm

701.772.55

4,99 €

20×50 cm

401.772.28

1,49 €

31×50 cm

501.772.23

1,99 €

51×50 cm

001.772.25

2,69 €

ENHET tarvikud – kõik osad ja hinnad
Lahendused prügi sorteerimiseks

Sisukorrastajad

Kas sind huvitab, kuidas su jäätmetest võivad saada uued
ressursid? HÅLLBAR sari aitab sul sorteerida erinevaid materjale
erinevate prügikastide abil – lihtne ja tõhus esimene samm,
kuidas oma jäätmetele uus elu anda.

VARIERA riiulisisu, valge.

HÅLLBAR prügisorteerimislahendus, 20l, väljatõmmatav,
õhuaukudega.
Helehall

993.088.16

33,99 €

VARIERA kast, valge.
10×12 cm

HÅLLBAR prügisorteerimislahendus, 20l, väljatõmmatav.
Helehall

793.088.03

VARIERA kast, valge

33,99 €

HÅLLBAR prügisorteerimislahendus, 22l, väljatõmmatav.
Helehall

093.088.25

29,99 €

STÖDJA söögiriistade alus, valge.

HÅLLBAR prügikast, 3l.
Helehall

904.321.94

4€

803.980.58

7€

HÅLLBAR prügikast, 10l.
Helehall

Lisaks
NISSAFORS ratastel abilaud, 50.5×30×83 cm.

HÅLLBAR biojäätmete prügikast, 10l.
Helehall

804.338.82

7€

204.202.03

10 €

504.202.06

12,99 €

HÅLLBAR prügikast, 22l.
Helehall

HÅLLBAR prügikast, 35l.
Helehall

HÅLLBAR väljatõmmatav raam prügi sorteerimiseks.
Helehall

204.228.53

19,99 €
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Must

203.997.77

29,99 €

Punane-oranž

804.657.45

29,99 €

ENHET köögitehnika – kõik osad ja hinnad
Pliidiplaat

MATÄLSKARE õhu sundringlusega ahi, roostevaba terase
värvi. MATÄLSKARE ahjust õhkub elegantsi ja modernsust. See jaotab kuumust ühtlaselt, et sa saaksid korraga
mitut maitsvat rooga valmistada. Kui sa soovid aeglast
küpsetusrežiimi, vali funktsioon, mis kuumutab nii ülevalt
kui alt.

TILLREDA kaasaskantav induktsioonpliidiplaat, valge.
TILLREDA kaasaskantav induktsioonpliidiplaat säästab energiat ja sobib ideaalselt väikesesse kööki. Kui sa seda parajasti ei kasuta, saad selle lihtsasti eest ära panna või nagisse
riputada, et tööpinnal teistele tegevustele ruumi teha.
003.316.27

403.687.65

39,99 €

MATTRADITION õhu sundringlusega ahi, roostevaba teras.
MATTRADITION ahjust õhkub elegantsi ja modernsust. See
jaotab kuumust ühtlaselt, et sa saaksid korraga mitut maitsvat rooga valmistada. Kui sa soovid aeglast küpsetusrežiimi,
vali funktsioon, mis kuumutab nii ülevalt kui alt.

Õhupuhastid

003.687.67

LAGAN seinale paigaldatav õhupuhasti 60, valge. LAGAN
integreeritud õhupuhastil on LED-valgustus ja kõik põhilised
funktsioonid, mida sa vajad. Samuti on see vaikne ja ei riku
su köögi koordineeritud välimust, sest see paigaldatakse
seinakapi alla.
504.013.83

249 €

MATTRADITION õhu sundringlusega ahi. MATTRADITION
ahjust õhkub elegantsi ja modernsust. See jaotab kuumust
ühtlaselt, et sa saaksid korraga mitut maitsvat rooga valmistada. Kui sa soovid aeglast küpsetusrežiimi, vali funktsioon,
mis kuumutab nii ülevalt kui alt.

35 €

LAGAN seinale paigaldatav õhupuhasti, roostevaba teras.
LAGAN integreeritud õhupuhastil on LED-valgustus ja kõik
põhilised funktsioonid, mida sa vajad. Samuti on see vaikne
ja ei riku su köögi koordineeritud välimust, sest see paigaldatakse seinakapi alla.
203.889.67

249 €

Must

804.117.24

249 €

Valge

304.117.26

249 €

EFTERSMAK õhu sundringlusega ahi, must.
704.117.29

349 €

69 €

RYTMISK seinale paigaldatav õhupuhasti 60, roostevaba
teras. See seinale paigaldatatud LED-valgustusega õhu
puhasti täiendab su köögi ilmet. See takistab lõhnade ja
rasva levikud vaikselt ja tõhusalt.
803.889.69

Külmik ja sügavkülmik tööpinna alla

139 €

LAGAN külmik sügavkülmutiga, 97/16l, valge.

MATÄLSKARE seinale paigaldatav õhupuhasti. See seinale
paigaldatatud LED-valgustusega õhupuhasti täiendab su
köögi ilmet. See takistab lõhnade ja rasva levikud vaikselt
ja tõhusalt.
Roostevaba teras

903.688.00

199 €

Must

103.889.77

199 €

603.349.63

MATTRADITION seinale paigaldatav õhupuhasti. See
seinale paigaldatatud LED-valgustusega õhupuhasti
täiendab su köögi ilmet. See takistab lõhnade ja rasva
levikud vaikselt ja tõhusalt.
Roostevaba teras

703.688.01

199 €

Must

703.891.44

199 €

Valge

403.891.45

199 €

504.867.92

49 €

179 €

Eraldiseisev külmik ja sügavkülmik
LAGAN külmik/sügavkülmik,194/109l, valge.
102.823.63

299 €

Mikrolaineahi
TILLREDA mikrolaineahi, valge.

Nõudepesumasin
LAGAN integreeritav nõudepesumasin.
504.754.25

Ahi
LAGAN ahi, valge.
504.169.21

129 €

204.117.03

179 €

GÖRLIG ahi, roostevaba teras.
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299 €

Kas vajad abi?
Kasuta lihtsaid ja arusaadavaid juhiseid oma teekonnal uue
IKEA köögi poole. Alt leiad brošüüre ja abivahendeid, mis
aitavad sind igal sammul. Kõik abimaterjalid või -programmid
on saadaval sinu kohalikus IKEA poes või veebiaadressil
www.IKEA.ee.

IKEA.ee

Köögikataloog

Meie veebilehelt leiad palju inspiratsiooni ja ideid, et oma
ENHET köögilahendust võimalikult hästi kasutada, olenemata
sellest, kas sul on uus või vana köök, mida sa tahad värskendada. Lisaks leiad kodulehelt kõik tooted, millega oma unistuste
köögile kuju anda ja seda isikupärasemaks muuta.

Minikataloog, mis on kaanest kaaneni täis inspireerivaid pilte
köökidest erinevates stiilides ja suurustes. Siit leiad kõik – täissuuruses köökidest kuni nende pisikeste detailideni, mis teevad
sinu igapäevase elu köögis lihtsamaks ja lõbusamaks.

Planeeri oma kodu IKEA abiga

ENHET köögiplaneerija

Planeeri oma ENHET köök nullist 3D-keskkonnas, kus on kirjas
iga mööblieseme või tarviku ja köögi terviklahenduse hind.
Sa saad kodus joonised ja toodete nimekirja ise välja printida
või need IKEA veebilehel salvestada. Kohalikus IKEA poes saad
oma ideid arutada meie köögimööbli osakonna planeerimise
spetsialistidega, kes sulle vajadusel nõu annavad või sind
otsuste tegemisel suunavad. Vaata lähemalt www.IKEA.ee/
about_services#kitchen_planning.

Anna enda unistustele kuju IKEA planeerimistööriistadega. Meie
kodulehelt leiad ENHET köögiplaneerimisprogrammi, kus on
olemas köökide terviklahendused, mille meie spetsialistid on
kokku pannud. Kui sa oled oma lemmiklahenduse välja valinud,
saad seda täiendada ja kohandada. Katseta erinevate värvide,
stiilide, suuruste ja kombinatsioonidega, et saavutada ideaalne
tulemus. Ära muretse, planeerimistööriista on lihtne kasutada.
Vaata lähemalt www.IKEA.ee/planeerimisprogrammid.

ENHET köögi paigaldusjuhend
Meie ENHET köögi paigaldusjuhendis on nõuanded ja üksik
asjalikud juhised, kuidas oma kööki ise paigaldada. Lihtsalt tea,
et sa võid seda ise teha, aga sa ei pea. Loe meie teenuste kohta
lk 3.

Osta IKEA poest

Osta veebist:
Külasta IKEA väljastuspunkti:
Veebis saad toodetega tutvuda ja osta Infot lahtiolekuaegade ja kohaletuleku juhiste kohta
mis tahes ajal. Külasta meid veebileiad veebiaadressilt www.IKEA.ee/contacts.
aadressil www.IKEA.ee.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Hinnad kehtivad 31. augustini 2021

