
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.

Hoiusüsteem kasvueas lastele
SMÅSTAD hoiusüsteemi disainides lähtusime lapse vaatepunktist. 
Me tahame, et lastel oleks hõlpsam ja lõbusam iseseisvalt riietuda 
ja oma asju korrastada. Lapsed pole sugugi väikesed täiskasvanud, 
vaid nad suhestuvad ümbruskonnaga erinevalt ja arenevad pidevalt. 
Hoiusüsteemi kuuluvad mähkimislaud, pink, lauaga narivoodi 
ning erinevad riidekapid ja kummutid. Nutikate tarvikute abil saad 
lihtsalt olemasolevaid mööbliesemeid uuendada, et need oleksid 
kaasaegsed ka mitu aastat hiljem – niisiis on SMÅSTAD kindlasti 
rahakotisõbralikum valik. 

Ostujuhend

SMÅSTAD
Hoiusüsteem

Ohutus
Lapsed on uudishimulikud ja 
 loomingulised ning teinekord on 
 keeruline ette aimata, mida nad 
järgmisena teevad. Seetõttu teeme 
alati riskianalüüse ja testime oma 
laste mööblit, et veenduda selle 
 osade ohutuses. Ära unusta, et 
60 cm või kõrgemate mööbli
esemetega  peab kasutama kaasas
olevaid turva kinnitusi ja  mööbli 
korralikult seinale kinnitama. 
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SMÅSTAD kasvab koos sinu lapsega

Disainitud lastele
Me disainisime SMÅSTAD hoiusüsteemi lähtudes laste 
 vajadustest ning nende pidevast arengust. Näiteks saad 
konksud paigaldada  täpselt õigele kõrgusele, et su lapsel oleks 
lihtsam oma riideid haarata ning neid ka ise tagasi panna. 
Nii ei teki põrandal riietehunnikut. Samuti on laste vajaduste 
puhul oluline ohutus. SMÅSTAD hoiusüsteemil on pehmed 
ääred,  ümarad nurgad ja ustel on sisse ehitatud sulgurid, mis 
 vähendavad ohtu, et väikesed sõrmed ukse vahele jäävad. 

Ohutus ja hooldamine
Lapsed teevad harva seda, mida täiskasvanud loodavad, et nad 
teeksid. Nad mängivad ja kasutavad asju viisidel, mida on raske 
ette näha, mistõttu teeme lastemööblit disainides ja tootes alati 
 riskianalüüse ja ohutusteste. Kui sa valid oma koju mööbli
esemed, mille kõrgus on 60 cm või rohkem, pead järgima olulist 
ohutusmeedet: järgi kokkupanekujuhiseid ja kinnita mööbel 
seinale, kasutades kaasasolevaid turvakinnitusi, et mööbel 
ümber ei kukuks. Puhasta raame ja esipaneele niiske lapi ja 
õrnatoimelise puhastusvahendiga. Seejärel kuivata puhta kuiva 
lapiga.

Lõputud võimalused
SMÅSTAD on väga paindlik hoiusüsteem. Sa saad valida 
 erinevate raamide, esipaneelide, käepidemete, detailide ja tarvi
kute vahel, et luua kombinatsioon, mis vastab täpselt sinu ja su 
ruumi vajadustele. Kui sa ei taha oma uut hoiukohta tervikuna 
planeerida, on meie tootevalikus mitmed valmislahendused, 
mille saad  hõlpsalt soetada, ilma et sa peaksid liigselt oma pead 
vaevama. 

Nutikad lahendused väikestesse ruumidesse
Lapsed kasvavad, aga kodu ei muutu sugugi alati suuremaks. 
SMÅSTAD hoiusüsteemiga saad oma ruumist võtta  maksimumi, 
kuna  mooduleid saab kasutada mitut moodi ja aja  jooksul 
muuta. Kasuta SMÅSTAD narivoodit lastetoas erilise toana, 
 lisades laua, riiulid ja riidekapi. Sul on võimalik SMÅSTAD 
mähkimislauda muuta, mida vanemaks laps saab ja lõpuks võib 
seda kasutada hoopis kirjutuslauana. 
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Hea teada

Kui sa elad lastega, muutub su maailm pidevalt – sellega 
 nõustub tõenäoliselt enamik vanemaid. See on ka põhjus, 
miks me oleme teinud SMÅSTAD  hoiusüsteemi võimalikult 
 paindlikuks. Sedasi suudab hoiumööbel ajaga sammu pidada 
ning muutuda lapse vanuse ja vajaduste põhjal.   

 

0–2aastased lapsed – rahulik algus ja 
ohutud igapäevategevused
SMÅSTAD mähkimislaua ja hoiukohtade kombinatsiooniga 
saad luua mugava, turvalise ja praktilise koha, kus oma lapse 
 mähkmeid vahetada ning tema riideid ja muid vajalikke asju 
 hoiustada. Kui su laps areneb ja saab ümbritsevast keskkonnast 
üha rohkem aru, saad mähkimislaua juurde lisada  värvilisi pilte 
ja riputada selle kohale voodikaruselli, mis su beebi tähelepanu 
köidab. 

3–7aastased lapsed – täispööretel edasi ja  
ülevoolav energia
SMÅSTAD hoiukohad saab paigaldada erinevatele kõrgustele. 
Ülemisse ossa saad riputada riided, mida su laps igapäevaselt ei 
kanna. Alumises osas saab väike poiss või plika tänu konksudele 
ja sahtlitele oma riietele hõlpsalt ligi. Kui lastel on võimalus oma 
asjade eest vastutada ja end riidesse panna, siis saavad nad 
kasvada ja tunda end iseseisvana.

8–14aastased lapsed – enda iseloomu 
leidmine ja maailmapildi loomine
Selles eas laps õpib ennast tõeliselt tundma. Ta alles leiab oma 
identiteeti ja ei karda seda ka maailmale näidata. Seetõttu lõime 
näiteks korkmaterjalist uksed, mille abil saavad nii nooremad 
kui vanemad lapsed oma stiili ja huvisid näidata, ilma et 
seintesse jääksid hiljem väikesed augud. Kasuta konkse nii sees 
kui väljas, et su laps saaks kiiremini oma riideid, seljakotte ja 
muid asju riputada, mis muidu kipuvad põrandale kuhjuma.
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Head teada: väljatõmmatava hoiukohaga riidekapp

1. Üleval on fikseeritud sahtel, millesse mahuvad suurepäraselt 
kõik väikesed asjad, mida su laps igapäevaselt vajab. 

2. Hingedel on sisse ehitatud sulgurid, et uksed sulguksid 
 vaikselt – nii ei pea sa muretsema, et su lapse näpud 
 kogemata ukse vahele jäävad.

3. Tänu sees ja väljas olevatele konksudele on su lapsel  lihtsam 
oma riideid, seljakotte ja muid asju riputada, et need 
 põrandale ei kuhjuks. 

4. Põhjal on kõrged ääred, mis tugevdavad ühtaegu hoiu
süsteemi ehitust ning loovad mahuka hoiukasti. 

5. Vastu teravat äärt on end valus ära lüüa. Seeõttu on kõikide 
SMÅSTAD hoiusüsteemi uste ja sahtlite nurgad ümarad.

6. HÄNGIG siltide hoidikute ja sümbolitega on nii lastel kui 
täiskasvanutel lihtsam sahtleid ja riidekappi korrastada.

1

2

3

3

3

4

5

Riidekapi väljatõmmatavas alumises osas on su lapsel oma 
esemetest täielik ülevaade ja ta pääseb konksudele ja sahtlitele 
mõlemalt poolt ligi. Konksude abil on lihtne riideid ja muid asju 
rippuma panna ja kätte võtta. Ülemises osas saad hoida riideid 
ja muid esemeid, mida su laps iga päev ei kasuta. 

6
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Loo sobiv SMÅSTAD hoiulahendus

Mis on selle kombinatsiooniga veel kaasas: 

LÄTTHET riputussiin, 60 cm 003.863.75 2 tk
LÄTTHET nagi ja klamber 104.369.78 3 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks 904.461.48 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid. 

Meil on palju SMÅSTAD hoiusüsteemi valmislahendusi, mille 
seast saad omale meelepärase valida. Need kombinatsioonid 
leiad nii väljastuspunktist kui meie veebilehelt    www.IKEA.ee. Kui 
soovid, saad alati luua ise perfektse  kombinatsiooni, mis vastab 
just sinu vajadustele ja  maitsele,  kohandades juba olemas olevat 

lahendust. Kasuta meie SMÅSTAD planeerimis programmi, et 
oma uue hoiusüsteemi sisemust või suurust muuta. Samuti 
saad kasutada meie planeerimis programmi, et luua endale 
 ainulaadne ja perso naalne SMÅSTAD  kombinatsioon täiesti 
nullist. 

1× 
SMÅSTAD  
väljatõmmatava 
hoiukohaga 
moodul 
60×55×196 cm

2× 
PLATSA  
raam
60×55×60 cm

2× 
SMÅSTAD 
hoiumooduli 
pealisplaat 
60×55 cm

2× 
SMÅSTAD
seinale paigal
datav hoiukoht
60×30×60 cm

1× 
SMÅSTAD  
uks 
30×90 cm

2× 
SMÅSTAD 
uks 
30×60 cm

12×
HJÄLPA 
vaikselt sulguv 
hing

2× 
SMÅSTAD  
sahtli esipaneel
60×30 cm

2× 
KONSTRUERA  
esi paneelita 
sahtel
30 cm

2×
KONSTRUERA  
riiul 
60×30 cm

2× 
HJÄLPA  
riiul 
60×55 cm

SMÅSTAD/PLATSA kapp, 180×55×196 cm,  
valge valge/väljatõmmatava süsteemiga.
See kombinatsioon: 593.924.16 419 €

Siin on neli lihtsat sammu: 

1. Vali raamid oma vajaduste ja ruumi suuruse põhjal. 

2. Vali omale meelepärased uksed ja sahtli esipaneelid. Kas 
su lahendus näeb välja parem näiteks valgete või värviliste 
ustega? 

3. Oma SMÅSTAD hoiusüsteemi sisemust planeerides  mõtle 
 hoolikalt oma  igapäevavajadustele ja mida sul on vaja 
 hoiustada. Anna oma riidekapile viimane lihv sahtlite, võrk
korvide, konksude ja muude detailidega. Meie tootevalikus 
on palju tarvikuid!  

4. Mõtle, milliseid käepidemeid või nuppe sa tahad oma hoiu
lahenduse sahtlitel ja sahtlite esipaneelidel näha. Vali just 
sellised käepidemed või nupud nagu sa soovid ja anna oma 
ruumile meelepärane välimus. 

Nüüd teeme protsessi sulle puust ette ja punaseks, kasutades 
näitena väljatõmmatava hoiupaigaga hoiusüsteemi. 
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Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused

Kogumõõtmed: 90×50×48 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega:  65 € (193.891.52)
Ostunimekiri

SMÅSTAD pink, 90×50×48 cm, valge 804.335.42 1 tk
SMÅSTAD kast, 90×49×48 cm, valge 604.341.42 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 80×55×108 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 172 € (193.884.16)
Ostunimekiri
SMÅSTAD väljatõmmatava hoiupaigaga moodul, 
80×55×108 cm 804.369.65 1 tk

KONSTRUERA võrkkorv, 25 cm 204.513.79 5 tk
HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge, 2 tk pk 103.311.94 5 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×196 cm 
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 179 € 
(293.890.19)
Ostunimekiri
SMÅSTAD väljatõmmatava hoiupaigaga moodul, 
60×55×196 cm 504.369.62 1 tk

SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Sellel leheküljel on näited meie valmislahendustest. Kui sa 
 soovid mõne valmislahenduse stiili muuta, saad valida teist
sugused esipaneelid, kuid pane tähele, et see võib ka hindu 
mõjutada. 

Käepidemed ja nupud muudavad su hoiulahenduse veelgi 
stiilsemaks ja täiustavad selle ilmet, kuid need ei ole hinna sees. 
Lisainfo saamiseks külasta meie veebilehte www.IKEA.ee või 
võta ühendust meie töötajatega. 
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Kogumõõtmed: 60×30×60 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 56 € (393.884.44)
Ostunimekiri

SMÅSTAD seinale paigaldatav hoiukoht, 60×30×60 cm 004.335.22 1 tk
LÄTTHET riputussiin, 60 cm 003.863.75 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×60 cm, valge, 2 tk pk 904.342.30 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
KONSTRUERA riiul, 60×30 cm, valge 804.367.86 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×120 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 106 € 
(493.878.06)
Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×120 cm, valge 503.309.46 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×120 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 134 € 
(593.876.55)
Ostunimekiri
PLATSA raam, 60×55×120 cm, valge 503.309.46 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 4 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused
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Kogumõõtmed: 60×55×63 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 80 € (993.875.21)
Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×60 cm, valge 103.309.72 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 142 € 
(193.880.39)
Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 4 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 2 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×120 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 104 € 
(393.883.21)

Tähelepanu! See kombinatsioon on saadaval ka 40 cm sügavusega (993.903.16)

Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×120 cm, valge 503.309.46 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×120 cm, valge, 2 tk pk 904.341.88 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
HJÄLPA võrkkorv, 60×55 cm, valge 403.311.83 1 tk
HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge, 2 tk pk 103.311.94 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused
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Kogumõõtmed: 60×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 149 € (193.891.90)
Ostunimekiri
PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×120 cm, valge, 2 tk pk 904.341.88 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk
HJÄLPA võrkkorv, 60×55 cm, valge 403.311.83 1 tk
HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge, 2 tk pk 103.311.94 1 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 142 € 
(393.899.76)
Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm, valge 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm, valge 404.367.74 2 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 60×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 113 € (793.892.72)

Tähelepanu! See kombinatsioon on saadaval ka 40 cm sügavusega (493.908.75)

Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 2 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 8 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused
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Kogumõõtmed: 210×79×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 378 € 
(193.922.96)
Ostunimekiri

SMÅSTAD mähkimislaud, valge 404.626.21 1 tk
PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
PLATSA raam, 60×55×120 cm, valge 503.309.46 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 2 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 2 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 8 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 6 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 6 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 3 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 3 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 180×55×196 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 419 € 
(593.924.16)
Ostunimekiri
SMÅSTAD väljatõmmatava hoiupaigaga moodul, 
60×55×196 cm 504.369.62 1 tk

PLATSA raam, 60×55×60 cm, valge 103.309.72 2 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 2 tk
SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, 60×55 cm 504.728.27 2 tk
SMÅSTAD seinakapp, 60×30×60 cm 004.335.22 2 tk
LÄTTHET riputussiin, 60 cm 003.863.75 2 tk
SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×60 cm, valge, 2 tk pk 904.342.30 2 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 12 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 2 tk
KONSTRUERA riiul, 60×30 cm, valge 804.367.86 2 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk 
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru konks, 2 tk pk 904.461.48 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 3 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Kogumõõtmed: 150×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 212 € 
(693.913.03)
Ostunimekiri

SMÅSTAD pink, 90×50×48cm, valge 804.335.42 1 tk
PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 1 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×120 cm, valge, 2 tk pk 904.341.88 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk
SMÅSTAD kast, 90×49×48 cm, valge 604.341.42 1 tk
HJÄLPA võrkkorv, 60×55 cm, valge 403.311.83 1 tk
HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, 55 cm, valge, 2 tk pk 103.311.94 1 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused



12

Kogumõõtmed: 240×55×180 cm
See kombinatsioon valgete esipaneelidega: 396 € 
(693.909.97)
Ostunimekiri

PLATSA raam, 60×55×180 cm, valge 503.309.51 2 tk
LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pk 203.311.98 2 tk
SMÅSTAD seinale paigaldatav hoiukoht, 60×30×60 cm 004.335.22 2 tk
LÄTTHET riputussiin, 60 cm 003.863.75 2 tk
SMÅSTAD uks, 30×90 cm, valge, 2 tk pk 204.341.63 2 tk
SMÅSTAD uks, 30×60 cm, valge, 2 tk pk 904.342.30 2 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 16 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 4 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 4 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 4 tk
KONSTRUERA riiul, 60×30 cm, valge 804.367.86 2 tk
HJÄLPA riiul, 60×55 cm, valge 903.311.66 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 2 tk
LÄTTHET nagi ja klamber, 2 tk pk 104.369.78 2 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Laius x sügavus x kõrgus. 

Valmislahendused
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SMÅSTAD mähkimislaud, valge 404.626.21 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 2 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

SMÅSTAD mähkimislaud

SMÅSTAD mähkimislaud – lisatarvikud

1 2

3

1. Mähkimislaud on eelkõige praktiline ja turvaline koht, kus sa 
saad oma lapsega mõnusalt aega veeta. 

2. Kui su laps on juba natuke suurem, saad aluse alla lasta 
ning sellest saab praktiline laud, mille taga on lõbus mänge 
mängida ning joonistada. 

3. Aeg lendab ning varsti alustab su laps juba kooliteed. Siis 
saad aluse uuesti üles tõsta, et sellest saaks laud, mille taga 
on mugav kodutöid teha. Lauapinna all on praktiline pani
paik, milles on näiteks hea oma õpikuid hoida. 

SKÖTSAM mähkimisalus, 53×80×2 cm. Mähkimisalus on 
vettpidav ja seda on väga lihtne niiske lapiga puhastada. Kui 
vaja, võid kasutada ka puhastusvahendit, kuid sel juhul ära 
unusta seda hiljem korralikult pühkida. 

502.517.98 7,99 €

SKÖTSAM mähkimisaluse kate, 83×55 cm.

Mustikatega/valge 504.447.78 4,99 €

NÖJSAM korv, 2 tk kmpl. Korvid, mis säästavad ruumi ja 
aitavad sul oma lapse asju korrastada. Kui sa neid ei kasuta, 
saad korvid alati kokku voltida. Lihtne puhastada; masin
pestav 40°C juures. 
Punane/Sinine 404.213.05 5,29 €

NÖJSAM kast, 25×37×22 cm.  
Tänu võrgust esiosale saad kiiresti näha, mis kasti sees on. 
Lihtne välja tõmmata, kuna kastil on ees aas. Kui sa seda ei 
kasuta, saad kasti alati kokku voltida ja nii säästad ka ruumi. 
Sinine 904.213.22 6,99 €
Helepunane 904.213.17 6,99 €

VÄDRA mähkimisalus. 

48×74 cm 802.261.37 17,99 €

VÄDRA mähkimisaluse kate, 48×74 cm.

Jänesega/valge 404.453.54 6,99 €

Kogumõõtmed: 90×79×100 cm 
See kombinatsioon: 193.921.59 131 €
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SMÅSTAD narivoodi laua ja hoiukohaga

Laud on paigutatud voodiga paralleelselt ja riidekapi 
uksed on väljaspool. Kui sa paigaldad oma SMÅSTAD voodi 
nii, et  riidekapi uksed avanevad väljapoole, saad suurepäraselt 
kirjutus laua voodi alla paigutada.  
Üldmõõtmed: 206×104×182 cm

Laud on paigutatud voodiga risti ja riidekapi uksed on 
 seespool. Kui sul napib ruumi, võid paigutada laua voodiga risti 
ja nii, et riidekapi uksed avanevad sissepoole.
Üldmõõtmed: 206×148×182 cm

Laud on paigutatud voodiga risti ja riidekapi uksed on 
väljaspool. Kui sul on toas palju ruumi, võid paigutada laua 
voodiga risti ning asetada riidekapi nii, et selle uksed avanevad 
väljapoole. 
Üldmõõtmed: 206×148×182 cm

Redel on paigaldatud voodist vasakule. SMÅSTAD narivoodi 
on tõeliselt paindlik lahendus, sest sa saad redeli paigaldada 
voodist nii vasakule kui paremale. Vali lahendus, mis sobib 
kõige paremini sinu ruumi ja vajadustega.  
Üldmõõtmed: 206×104×182 cm

• Klassikalised narivoodid ja lofttüüpi narivoodid sobivad 
 lastele alates 6. eluaastast. 

• Minimaalne laekõrgus peab olema 240 cm. 
• Me soovitame madratsit, mis on maksimaalselt 20 cm 

paksusega.
• Redeli saab paigaldada voodist nii vasakule kui paremale.

Allolevatelt piltidelt näed, et SMÅSTAD narivoodit saab panna 
kokku mitut moodi – lihtsalt arvesta oma ruumi kuju ja 
 vajadustega. Lisa uksed, sahtlid ja muud detailid vastavalt oma 
vajadustele ja maitsele. Tänu nutikale juhtmekorrastajale saab 
su laps hõlpsalt oma laua korras hoida. Libisemiskindlal redelil 
on iga astme ääres piisavalt ruumi kätele ja redeli lõpus on kaks 
käe pidet, et üles ja alla ronimine oleks võimalikult lihtne.
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Ostunimekiri

SMÅSTAD narivoodi raam laua ja hoiukohaga, 90×200 cm, valge 504.540.36 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×120 cm, valge, 2 tk pk 904.341.88 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 3 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 3 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 1 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

Ostunimekiri

SMÅSTAD narivoodi raam laua ja hoiukohaga, 90×200 cm, valge 504.540.36 1 tk
SMÅSTAD uks, 30×120 cm, valge, 2 tk pk 904.341.88 1 tk
HJÄLPA vaikselt sulguv hing, 1 tk pk 903.828.82 4 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×15 cm, valge 004.340.98 1 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 15 cm 504.367.78 1 tk
SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm, valge 704.341.13 2 tk
KONSTRUERA esipaneelita sahtel, 30 cm 404.367.74 2 tk
HJÄLPA riidepuutoru, 60×55 cm, valge 503.312.05 1 tk

Tähelepanu! Hind ei sisalda käepidemeid.

SMÅSTAD narivoodi/laua kombinatsioonid

SMÅSTAD narivoodi/laud – täiendavad tooted

FUBBLA LED-töölamp. Suurepärane valgustuslahendus 
meisterdamiseks, joonistamiseks või ehitamiseks, kuna sa 
saad suunata valgust kuhu iganes soovid. 
Valge 403.257.09 26,99 €

FUBBLA LED-seinalamp. Seda lampi saad hämardada 
 mängleva  kergusega. Sobib suurepäraselt juturaamatute 
lugemiseks või hubase valguse loomiseks. 
Valge 003.815.99 22,99 €

ÖRFJÄLL laste pöördtool 

Valge/Vissle sinine/Roheline 604.417.79 34,99 €
Valge/Vissle tumehall 104.417.86 34,99 €
Valge/Vissle roosa 704.417.69 34,99 €

MALFORS vahtmadrats, 90×200 cm. 

Keskmise kõvadusega/valge 402.722.87 69 €

MOSHULT vahtmadrats, 90×200 cm.

Jäik/valge 302.723.39 49 €

Narivoodi kombinatsioon sahtliboksiga, millel on 3 sahtlit.
Kogumõõtmed: 206×104×182 cm Voodi suurus: 90×200 cm 
See kombinatsioon: 368 € (093.920.94)

Narivoodi kombinatsioon sahtliboksiga, millel on 2 sahtlit. 
Kogumõõtmed: 206×104×182 cm Voodi suurus: 90×200 cm
See kombinatsioon: 362 € (693.913.55)
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Kõik osad ja hinnad

55 cm sügavused raamid
PLATSA raam, valge. 

60×55×60 cm* 103.309.72 25 €

60×55×120 cm* 503.309.46 37 €

60×55×180 cm* 503.309.51 41 €

Väljatõmmatavad raamid
SMÅSTAD väljatõmmatav hoiumoodul, valge. 

80×55×108 cm* 804.369.65 121 €

60×55×196 cm* 504.369.62 144 €

40 cm sügavused raamid
PLATSA raam, valge.

60×40×60 cm* 503.309.70 22 €

60×40×120 cm* 303.309.47 34 €

60×40×180 cm* 903.309.54 41 €

30 cm sügavused seinaraamid
SMÅSTAD seinale paigaldatav hoiukoht, valge.

60×30×60 cm* 004.335.22 23 €

Muud tooted
SMÅSTAD pink, valge. Tuleb täiendada SMÅSTAD kastiga.

90×50×48 cm 804.335.42 30 €

SMÅSTAD narivoodi laua ja hoiukohaga, valge. Minimaalne 
nõutav laekõrgus: 240 cm. 
Madratsi suurus 90×200 cm 504.540.36 280 €

SMÅSTAD mähkimislaud, valge. 

90×79×100 cm* 404.626.21 89 €

SMÅSTAD hoiumooduli pealisplaat, valge. 

60×40 cm 904.728.30 8 €
60×55 cm 504.728.27 10 €

LÄTTHET riputussiin seinale kinnitamiseks.

60 cm 003.863.75 7 €

Laius x sügavus x kõrgus. 

* Selle mööbli peab kinnitama seinale.
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Kõik osad ja hinnad

Uksed ja sahtli esipaneelid
Kõiki SMÅSTAD uksi müüakse kahekaupa. Käepidemeid ja 
nuppe müüakse eraldi. Täienda uksi HJÄLPA vaikselt sulguvate 
hingedega. 

SMÅSTAD uks 120 cm, 30×120 cm, 2 tk pakis.

Valge 904.341.88 23 €
Valge raamiga 404.342.04 24 €
Heleroosa 204.342.00 23 €
Hele türkiissinine 104.341.92 23 €
Roheline 204.341.96 23 €
Hall 204.513.60 23 €
Kask 504.342.08 23 €

SMÅSTAD uks 90 cm, 30×90 cm, 2 tk pakis

Valge 204.341.63 18 €
Valge with raam 904.341.74 18 €
Heleroosa 204.341.82 18 €
Hele türkiissinine 804.341.84 18 €
Roheline 304.341.67 18 €
Hall 304.513.69 18 €
Kask 604.341.75 18 €
Kork 904.460.68 35 €

SMÅSTAD uks 60 cm, 30×60 cm, 2 tk pakis

Valge 904.342.30 13 €
Valge with raam 204.342.38 13 €
Heleroosa 604.342.36 13 €
Hele türkiissinine 504.342.32 13 €
Roheline 104.342.34 13 €
Hall 104.513.65 13 €
Kask 804.342.40 13 €

SMÅSTAD sahtli esipaneel, 60×30 cm. Täienda 
KONSTRUERA esipaneelita sahtliga. 
Valge 704.341.13 8 €
Valge with raam 804.341.17 8 €
Heleroosa 004.341.16 8 €
Hele türkiissinine 504.341.14 8 €
Roheline 204.341.15 8 €
Hall 804.513.76 8 €
Kask 604.341.18 8 €

SMÅSTAD Sahtli esipaneel, 60×15 cm. Täienda 
KONSTRUERA esipaneelita sahtliga.
Valge 004.340.98 5 €
Heleroosa 204.340.97 5 €
Hele türkiissinine 404.340.96 5 €
Roheline 804.340.99 5 €
Hall 504.513.73 5 €
Kask 404.341.00 5 €

Hinged ja jalad

HJÄLPA vaikselt sulguv hing.

1 tk pk 903.828.82 2 €

LÄTTHET jalg, reguleeritav, valge, 4 tk pakis. Nendega püsib 
sinu riidekapp ka ebatasastel pindadel kindlalt paigal.
Valge 203.311.98 3 €

LÄTTHET jalg, valge/metall, 4 tk pakis.

11 cm 503.955.94 10 €

LÄTTHET jalg, valge/puit, 4 tk pakis.

11 cm 103.955.91 13 €

Käepidemed ja nupud
BEGRIPA käepide, 13 cm, 2 tk pakis.

Valge 804.461.15 3 €
Oranž 704.461.25 3 €
Türkiissinine 004.461.24 3 €
Kollane 604.693.96 3 €

JÄRNSPARV käepide, 14.1 cm, 2 tk pakis

Must 604.461.21 4 €

LAPPMES käepide, 11.2 cm, 2 tk pakis.

Kask 404.461.22 5 €

PLOCKAR nupp, 4.9 cm, 2 tk pakis.

Puit 204.461.23 3 €

Laius x sügavus x kõrgus. 
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Furnituur
KONSTRUERA riiul, valge.

60×30 cm 804.367.86 5 €

HJÄLPA riiul, valge.

60×55 cm 903.311.66 7 €
60×40 cm 003.311.61 6 €

KONSTRUERA esipaneelita sahtel, valge. Tuleb täiendada 
SMÅSTAD sahtli esipaneeliga.
60×55×15 cm 504.367.78 7 €
60×55×30 cm 404.367.74 10 €

SMÅSTAD kast, 90×49×48 cm. Sobib SMÅSTAD pingiga, 
tootega on kaasas rattad. 
Valge 604.341.42 35 €
Heleroosa 704.341.51 35 €
Hele türkiissinine 904.341.45 35 €
Roheline 304.341.48 35 €
Hall 804.513.57 35 €
Kask 404.341.57 35 €

HJÄLPA võrkkorv, valge. Tuleb täiendada HJÄLPA välja
tõmmatava siiniga, mis on mõeldud võrkkorvile.  
60×55×15 cm 403.311.83 7 €
60×40×15 cm 903.311.85 6 €

KONSTRUERA võrkkorv, valge. Sobib SMÅSTAD alumise 
väljatõmmatava mooduliga ja mähkimislauaga. Tuleb 
 täiendada HJÄPLA väljatõmmatava siiniga korvile, 55 cm. 
25×52×13 cm 204.513.79 5 €

HJÄLPA väljatõmmatav siin korvile, valge, 2 tk pakis.

55 cm 103.311.94 4 €
40 cm 303.311.93 4 €

HJÄLPA riidepuutoru, valge. 

60×55 cm 503.312.05 3 €
60×40 cm 604.501.27 6 €

Kõik osad ja hinnad

Täiendavad tarvikud
HÄNGIG ümmargune peegel, valge.

26 cm 704.461.54 4,99 €

LÄTTHET nagi ja klamber, valge. 

2 tk pakis 104.369.78 2 €

LÄTTHET raami konks, valge.

Sügavusele 55 cm 103.316.55 6 €
Sügavusele 40 cm 403.316.54 5 €

HJÄLPA riidepuutoru konks, valge.

2 tk pakis 904.461.48 2 €

HJÄLPA mitmeotstarbeline nagi, valge.

22.5×6 cm 003.317.12 4 €

HÄNGIG siltide hoidik, 5 tk pakis. Tootega on kaasas 10 
erinevate piltidega sildikest. 
6×2×6 cm 004.513.23 2 €

Laius x sügavus x kõrgus. 
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Sisukorrastajad

BÄNKKAMRAT istmepehmendus, 90×50×3 cm. Sobib 
SMÅSTAD pingiga, muutes selle pehmeks ja mugavaks 
istmeks.
Täpimustriga 804.618.89 11,99 €
Türkiissinine 004.811.98 11,99 €

BAGIS laste riidepuu, 8 tk pakis.

Erinevad värvid 004.665.98 1,99 €

HÄNGA laste riidepuu, 5 tk pakis.

Naturaalne toon 601.787.69 3,59 €

TROFAST hoiukast. 

20×30×10 cm
Valge 700.914.12 2 €
42×30×10 cm
Valge 800.892.39 2 €
Kollane 503.080.02 2 €
Roheline 404.662.85 2 €
42×30×23 cm
Valge 956.851.00 3 €
Roosa 504.662.75 3 €
Oranž 304.662.81 3 €
42×30×36 cm
Valge 200.892.42 4 €

UPPRYMD kast, 18×27×17 cm, 3 tk pakis. Sobib ideaalselt 
SMÅSTAD seinale paigaldatavasse hoiukohta.
Must/Kollane/Türkiissinine 504.622.58 9,99 €

UPPRYMD kast, 25×44×17 cm.

Kollane 304.622.59 5,99 €

UPPRYMD kast, 25×44×25 cm.

Türkiissinine 804.622.66 4,99 €

UPPRYMD kast, 38×42×33 cm. Sobib suurepäraselt 
SMÅSTAD väljatõmmatava hoiukohaga moodulisse.
Valge/must mustriga 104.622.98 9,99 €

Anna oma uuele hoiulahendusele viimane lihv meelepäraste 
kastide ja sisudega meie suurest sisukorrastajate valikust. 
Nendega on sul veelgi rohkem võimalusi, kuidas nutikalt lapse 
või enda asju hoiustada.  

JÄTTELIK kott, K43 cm, Ø42 cm.

Dinosaurustega 704.642.04 7,99 €

BYGGLEK LEGO® kaanega kast, 3 tk kmpl. 

Valge 703.721.86 9,99 €

BYGGLEK LEGO® kaanega kast, valge. 

26×18×12 cm 503.721.87 12,99 €
35×26×12 cm 103.542.08 14,99 €

GLIS kaanega karp, 17×10 cm, 3 tk pakis. Sobib SMÅSTAD 
väljatõmmatava hoiukohaga mooduli ülemisse ossa. 
Läbipaistev 404.661.48 2,49 €
Kollane/Sinine 904.661.55 2,49 €

GLIS kaanega kast, 34×21 cm.

Läbipaistev 002.831.03 3,59 €

RASSLA lahtritega kast, valge, 2 tk pakis. 
Mahub KONSTRUERA sahtlisse, 
30 cm
25×41×16 cm 404.180.82 6,99 €
Mahub KONSTRUERA sahtlisse, 
15 cm
25×41×9 cm 804.213.27 6,99 €

RASSLA 5 lahtriga hoidik, valge

25×40×98 cm 504.213.38 6,99 €

STUK lahtritega kast, valge. 

20×34×10 cm 604.744.25 1,99 €
34×51×10 cm 904.744.38 3,99 €
34×51×18 cm 904.744.43 4,99 €

Laius x sügavus x kõrgus. 
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Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
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.

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

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 alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

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 
tunda mõnu  sellest, et keegi teine töö ära teeb!

Teenused


