OSTUJUHEND

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

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

HEA TEADA:

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

Terviklik lahendus soodsa hinnaga

Kas otsid lihtsat kööki, mis oleks korraga nii kvaliteetne kui ka
soodne? KNOXHULT köögimööbli komplekti kuulub 6 kappi koos uste,
sahtlite ja riiulitega. Kõigil põranda- ja seinakappidel on nii sees- kui
ka väljaspool kriimustuskindel fooliumkattega pind, mida on lihtne
puhastada. Ja tööpinna sügavus on 61 cm. Kombineeri KNOXHULT
köök LAGAN õhupuhasti ja TILLREDA teisaldatava pliidiga. Osadel
köökidel on kaasas valamu ja segisti. Lisa juurde uksenupud ja käepi
demed.

Kõik (siin näidatud) tooted ei pruugi poes saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöördu personali poole
või vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikumat tooteteavet leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik
üksused vajavad monteerimist.

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

Koguhind
Hall

991.804.36

199 €

Puidu imitatsiooniga hall

591.804.76

219 €

Valge

191.804.64

179 €

Kõrgläikega valge

291.804.68

219 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 120 cm

1 tk

LAGAN segisti

1 tk

KNOXHULT uste ja sahtlitega põrandakapp, 120 cm

1 tk

LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile

1 tk

Kogumõõtmed: 182 cm × 61 cm

Koguhind
Hall

191.804.35

309 €

Puidu imitatsiooniga hall

391.804.77

348 €

Valge

891.804.65

269 €

Kõrgläikega valge

091.804.69

349 €

Komplekti kuuluvad osad

Kogumõõtmed: 224 cm × 61 cm
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FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 120 cm

1 tk

LAGAN segisti

1 tk

KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 120 cm

1 tk

KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 40 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 40×75 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 60×60 cm

1 tk

LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile

1 tk

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

Koguhind
Hall

791.804.42

209 €

Puidu imitatsiooniga hall

191.804.78

229 €

Valge

691.804.66

189 €

Kõrgläikega valge

891.804.70

229 €

Komplekti kuuluvad osad
FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 120 cm

1 tk

LAGAN segisti

1 tk

KNOXHULT uste ja sahtlitega põrandakapp, 180 cm

1 tk

LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile

1 tk

Kogumõõtmed: 182 cm × 61 cm

Koguhind
Hall

791.804.37

319 €

Puidu imitatsiooniga hall

991.804.79

358 €

Valge

491.804.67

279 €

Kõrgläikega valge

691.804.71

359 €

Komplekti kuuluvad osad

Kogumõõtmed: 224 cm × 61 cm
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FYNDIG ühe kausiga valamu, 45×39 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 120 cm

1 tk

LAGAN segisti

1 tk

KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp, 180 cm

1 tk

KNOXHULT sahtlitega põrandakapp, 40 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 40×75 cm

1 tk

KNOXHULT seinakapp, 60×60 cm

1 tk

LILLVIKEN vesilukk/sõel 1 valamukausile

1 tk

KÕIK OSAD JA HINNAD
Köögikappide raamid on valmistatud 16 mm paksusest puitlaastplaadist. Uste ja paneelide valikus on saadaval valge, puidu efektiga hall, kõrgläikega valge melamiinfoolium ja hall
polüpropüleenfoolium. Valged ja hallid köögid tulevad koos tamme imitatsiooniga laminaadist tööpinnaga. Puidu imitatsiooniga hallid ja kõrgläikega valged köögid tulevad koos
kivi imitatsiooniga musta tööpinnaga. Kapid on terviklikud, st kaasas on tööpind, riiulid, sahtlid, hinged ja soklid. Lisa lihtsalt juurde kodumasinad, valamu, köögisegisti, uksenu
pud ja käepidemed ning su köök ongi valmis.
KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp. Võimalus
valamu paigaldamiseks ja hoiuruumi kohandamiseks
2 reguleeritava riiuli abil. Raam ja paneelid on kaetud
fooliumkattega, mistõttu on pind kriimustuskindel ja seda
on lihtne puhastada. Uksepaneeli õigesse asendisse paigal
damine on lihtne, sest hingede kõrgust, sügavust ja laiust
saab reguleerida. Tänu reguleeritavatele jalgadele püsib
kindlalt ka ebat asasel pinnal. Tööpinnal on kõigist äärtest 1
cm ülekate. 122x61x90 cm. Kapi laius 120 cm.
Hall

503.267.94

100 €

Puidu imitatsiooniga hall

803.268.01

115 €

Valge

303.267.90

90 €

Kõrgläikega valge

503.268.07

115 €

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada regu
leeritava riiuli abil. Uks on kaetud fooliumkattega, mistõttu
on pind kriimustuskindel. Ukse saab paigaldada nii, et see
avaneb kas vasakule või paremale. 40×31×75 cm.

203.267.95

110 €

Puidu imitatsiooniga hall

603.268.02

125 €

Valge

703.267.88

100 €

Kõrgläikega valge

303.268.08

125 €

703.267.93

60 €

Puidu imitatsiooniga hall

403.267.99

69 €

Valge

903.267.87

49 €

Kõrgläikega valge

703.268.06

70 €

25 €

203.268.04

30 €

Valge

503.267.89

22 €

Kõrgläikega valge

903.268.10

30 €

Hall

603.267.98

25 €

Puidu imitatsiooniga hall

903.268.05

30 €

Valge

103.267.91

19 €

Kõrgläikega valge

703.268.11

30 €

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada 2
reguleeritava riiuli abil. Uksed on kaetud fooliumkattega,
mistõttu on pind kriimustuskindel. Ukse saab paigaldada
nii, et see avaneb kas vasakule või paremale. 120×31×75 cm.

KNOXHULT sahtlitega põrandakapp. Stopperiga sahtel.
Raam ja paneelid on kaetud fooliumkattega ja seega
kriimustuskindlad. Tänu reguleeritavatele jalgadele püsib
kindlalt ka ebatasasel pinnal. 42×61×90 cm. Kapi laius 40
cm.
Hall

803.267.97

Puidu imitatsiooniga hall

KNOXHULT seinakapp. Hoiuruumi saad kohandada regu
leeritava riiuli abil. Uks on kaetud fooliumkattega, mistõttu
on pind kriimustuskindel. 60×31×60 cm.

KNOXHULT uste ja sahtliga põrandakapp. Võimalus
valamu paigaldamiseks ja hoiuruumi kohandamiseks
2 reguleeritava riiuli abil. Raam ja paneelid on kaetud
fooliumkattega, mistõttu on pind kriimustuskindel ja seda
on lihtne puhastada. Uksepaneeli õigesse asendisse paigal
damine on lihtne, sest hingede kõrgust, sügavust ja laiust
saab reguleerida. Tänu reguleeritavatele jalgadele püsib
kindlalt ka ebat asasel pinnal. Tööpinnal on kõigist äärtest
1 cm ülekate. Lisada juurde integreeritav ahi, juurde võib
lisada ka pliidi ja valamu. 182x61x90 cm. Kapi laius 180 cm.
Hall

Hall

Hall

003.267.96

45 €

Puidu imitatsiooniga hall

403.268.03

50 €

Valge

903.267.92

35 €

Kõrgläikega valge

103.268.09

50 €

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

902.021.26

20 €

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

204.861.28

Valge

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma 004.861.29

Hall

204.861.28

Kõrgläikega valge

404.861.27

95 €
81 €

95 €

100 €
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melamiinpind on kriimukindel ja seda on lihtne puhtaks
91.0 cm
Augstums
100.0 cm
Platums
pühkida. Laminaadist tööpind on niiskus-, kuumaja krigar 122 cm
D virsmas
imukindel ning seda on lihtne puhtaks pühkida. Uksed
võib
IEPAKOJUMS
KASTES 2
riputada vasakule või paremale ja hingi saab reguleerida,
et uksed oleks täpselt õigel kõrgusel.
41Kapp püsib kindlalt
ebaühtlasel põrandal, kuna jalad on reguleeritavad.
100x61x91
cm. Kapi laius 100 cm.
Pelēkā
krāsā:

17.08.2020

PRECES
KNOXHULT
uste IZMĒRI
Stūra
skapītisnurgapõrandakapp. Kapiraamide jaDziļums
61.0 cm

!7S`?##,"

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

100.850.27

19 €

KÕIK OSAD JA HINNAD

LAGAN külmik/sügavkülmik A+. Uksed saab paigaldada
paremale või vasakule poole. Elektritarbimine: 294 kWh /
aasta. Külmkapi netomaht: 194 l. Sügavkülmiku netomaht:
109 l. 59,5 × 64,2 × 174,5 cm.

LAGAN ahi. Ülemine ja alumine kuumutus sobib ideaalselt
pealt krõbedate roogade valmistamiseks ja vormiroogade
aeglaseks küpsetamiseks.
59,4×56×59 cm.
Valge

504.169.21

129 €

Valge

ELEKTRIKLASS: A. Skaalal A (kõige tõhusam) kuni G
(kõige vähem tõhus).

4-tärniline sügavkülmik. Värske toidu kül
mutamiseks kuni -18 ° C või madalam.

ALUMINE KUUMUTUS. Annab toidu põhjale li
sakuumust ilma toidu pinda põletamata. Eriti kasulik
küpsetamise viimases etapis. Krõbeda põhjaga
roogadele.

LAGAN külmik koos sügavkülmikuga A++. Ust saab
paigaldada hingedega vasakule või paremale küljele.
Elektritarbimine: 136 kWh aastas. Külmkapi netomaht: 97 l.
Sügavkülmiku netomaht: 16 l. 55 × 57 × 84,5 cm.

ÜLEMINE JA ALUMINE KUUMUTUS. Kõrgem tem
peratuur ahju ülaosas ja madalam temperatuur all.
Ideaalne aeglaseks küpsetamiseks ja grillimiseks.

Balta

99 €

LAGAN dekoratiivne toru ventilaatorile. Sobib LAGAN
BF275 õhupuhastile.
900.690.66

39 €

LAGAN seinale paigaldatav õhupuhasti. Saate paigal
dada kahel viisil, kas toruga välisküljele või õhuringluse
režiimiga varustatud söefiltriga.
Roostevaba teras

203.889.67

179 €

4-tärniline sügavkülmik. Värske
toidu külmutamiseks kuni -18 ° C või
madalam.

LAGAN HGC3K klaaskeraamiline pliidiplaat. Sile kara
statud klaasipind; lihtne puhastada ja tagab lisa tööpinna.
Indikaator näitab, millal on keeduala maha jahtunud ja
ohutu, nii et sa ei saaks põletada.
Must
501.823.52 119 €

Roostevaba teras

603.349.63

ELEKTRIKLASS: A++. Skaalal A (kõige tõhusam)
kuni G (kõige vähem tõhus).

LAGAN gaasipliidiplaat. 59.4x51x9 cm. Reguleerib
kuumust kiiresti ja täpselt, et osavalt valmistada maitsvaid
toite. 1 × 3000W põleti, 2 × 2000W põleti, 1 × 1000W põleti.
58 × 50 × 4,1 cm.
404.441.61

299 €

ELEKTRIKLASS: A. Skaalal A (kõige tõhusam) kuni G
(kõige vähem tõhus).

ÜLEMINE KUUMUTUS. Annab krõbeda viimistluse
ja küpsetab toidu ülaosa põhjalikult. Gratiinide ja
magustoitude küpsetamiseks.

Valge

102.823.63

69 €

5

TEENUSED

Saad kõike ise teha, kuid 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 meid aadressil
IKEA.ee/teenused

MÕÕTMINE

PLANEERIMINE

TARNE

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
eksperdiga. Sina tood toote mõõdud
ja ruumi joonise või pildi ning meie
pakume sulle inspireerivaid ja funktsio
naalseid lahendusi kõige jaoks: alates
kappide ja seadmete paigutamisest,
töölaudadest ja hoiuruumist kuni val
gustuse, valamute ja segistiteni.

Tarnime sinu soovitud aadressile sulle
sobival päeval ja ajal. Sina ei pea midagi
tassima.

KÖÖGI PAIGALDAMINE

KOKKUPANEK

JÄRELMAKS

Vali ise, millega soovid abi ja võid olla
kindel, et köök paigaldatakse korrali
kult. Kui sinu uus köök on valmis, viime
kõik pakendid taaskasutusse.

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

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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