
Nákupní prospekt

Ceny a dostupnost výrobků se mohou bez upozornění změnit.  
Aktuální ceny najdete na www.IKEA.cz nebo ve vašem nejbližším obchodním domě IKEA.

Nesčetně možností a sestav 
Série HAVSTA z masivního dřeva je skutečně všestranná. Nabízí řadu 
možností a kombinací v různých velikostech. Díky svým funkcím 
a vzhledu se přizpůsobí vaší domácnosti, potřebám i vkusu.

Vše, co potřebujete
Vystavte, na co jste hrdí, za prosklenými dvířky nebo na policových 
dílech. Zbytek věcí schovejte v uzavřené skříňce. Skříňky zkombinujte 
s TV stolkem, který ukryje všechny nevzhledné kabely, a celkový 
vzhled můžete doplnit i jedním nebo vícero konferenčními stolky 
ze stejné série. 

Flexibilita 
Vyberte si volně stojící kus nábytku nebo se rozhodněte pro jednu 
z mnoha sestav. Časem můžete přidat další díly a celou sestavu 
přestavět, aby se přizpůsobila vašim měnícím se potřebám – ať už  
se rozrostla vaše rodina, nebo sbírka suvenýrů.

HAVSTA
Úložná série

Péče
Dřevo: Otřete do čista jemným 
hadříkem namočeným do vody.
Otřete do sucha čistou utěrkou.

Sklo: Otírejte hadříkem 
navlhčeným vodou nebo čisticím 
přípravkem na okna.  
Otřete do sucha čistou utěrkou.

Užitečné informace
S tvrzeným sklem zacházejte 
opatrně! Všechny druhy skla jsou 
křehké. Kvůli porušení hrany 
nebo poškrábaní povrchu může 
ve výjimečném případě sklo náhle 
prasknout nebo se zlomit.

Každý ze stohovatelných dílů 
můžete přeměnit na volně stojící 
kus nábytku připojením soklu  
(ten prodáváme zvlášť). 
Můžete si také vytvořit  
vertikální úložnou sestavu tak,  
že stohovatelný díl upevníte  
na skříňku s hloubkou 47 cm. 
 
K montáži tohoto nábytku  
jsou potřeba dva lidé.

Užitečné informace
U tohoto nábytku hrozí 
nebezpečí převrácení, proto je 
třeba jej natrvalo připevnit ke 
stěně pomocí kotvícího úchytu 
přiloženého v balení. Stěny bývají 
vyrobené z různých materiálů, 
proto k balení nepřikládáme 
šrouby k upevnění do stěny. 
Informace o vhodném typu 
šroubů a upevnění do vaší stěny 
vám podají ve specializovaném 
obchodě v místě vašeho bydliště. 
Instalaci na stěnu musí provést 
kvalifikovaná osoba. Nesprávné 
upevnění by mohlo způsobit 
zranění osob nebo poškození 
výrobku či majetku. 

Abyste předešli převržení  
vertikální úložné sestavy,  
je vždy nutné nástavce  
s hloubkou 35 cm připevňovat  
na skříňky s hloubkou 47 cm. 

Z bezpečnostních důvodů  
by se díly HAVSTA neměly 
zavěšovat na zeď.
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Samostatné stojící díly
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení.

TV stolky
HAVSTA, TV stolek se soklem. 160×62, v. 47 cm.  
Max. nosnost horní desky: 50 kg. Masivní dřevo.  
Posuvná dvířka ze skla. Vestavěný systém na uspořádání 
kabelů. Tento nábytek je potřeba připevnit ke stěně  
pomocí přiloženého kotvícího úchytu.
Šedý 004.803.68
Bílý 404.803.71

Konferenční stolky
HAVSTA, sada stolků. 50×50, v. 48 cm; 42×42, v. 41 cm. 
Masivní dřevo. Spodní police.
Tmavě hnědé 604.041.97
Šedé 504.142.10
Bílé 604.042.01

HAVSTA, konferenční stolek. 75×60, v. 48 cm.  
Masivní dřevo. Spodní police.
Šedý 304.142.06
Bílý 704.042.05 

HAVSTA, skříňka se soklem, 81×37, v. 134 cm.  
Max. nosnost police 23 kg. Masivní dřevo. 3 nastavitelné 
police. Funkce jemného zachycení dveří. Tento nábytek  
je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého  
kotvícího úchytu.

Šedá 592.750.97
Bílá 592.751.01

HAVSTA, policový díl se soklem. 81×37, v. 134 cm.  
Max. nosnost police 26 kg. Masivní dřevo. 2 nastavitelné 
police, 1 pevná police. Tento nábytek je potřeba připevnit  
ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu.
Šedý 492.750.88

Bílý 892.750.91

HAVSTA, policový díl se soklem. 61×212, v. 37 cm.  
Max. nosnost police 20 kg. Masivní dřevo. 4 nastavitelné, 
1 pevná police pro větší stabilitu. Tento nábytek je potřeba 
připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu.
Šedý 404.151.92
Bílý 003.886.33

Díly s hloubkou 37 cm
HAVSTA, vitrína se soklem. 81×37, v. 134 cm. Max. nosnost 
police 23 kg. Masivní dřevo/tvrzené sklo. 3 nastavitelné 
police, funkce jemného dovírání dveří. Tento nábytek je 
potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího 
úchytu.
Šedá 292.751.07

Bílá 692.751.10

HAVSTA, vitrína se soklem. 120×37, v. 134 cm, posuvné 
dveře. Max. nosnost police 32 kg. Masivní dřevo/tvrzené 
sklo. 3 nastavitelné police. Funkce jemného zachycení 
dveří. Tento nábytek je potřeba připevnit ke stěně pomocí 
přiloženého kotvícího úchytu.
Šedá 392.751.16

Bílá 792.751.19

Díly s hloubkou 47 cm
HAVSTA, skříňka se soklem, 81×89, v. 47 cm.  
Max. nosnost police 31 kg. Masivní dřevo. 1 nastavitelná 
police. Funkce jemného dovírání dveří. Tento nábytek je 
potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého  
kotvícího úchytu.
Šedá 504.151.96
Bílá 103.886.23

HAVSTA, skříňka se soklem, 121×89, v. 47 cm,  
posuvné dveře. Max. nosnost police 45 kg. Masivní dřevo. 
1 nastavitelná police. Funkce jemného dovírání dveří.  
Tento nábytek je potřeba připevnit ke stěně pomocí 
přiloženého kotvícího úchytu.
Šedá 304.151.97
Bílá 703.886.20
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Sestavy
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné spojovat kováním.

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 243x37, v.134 cm 

Barevná provedení:
Šedá 792.660.30
Bílá 792.659.74

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm. 3 ks

HAVSTA, úložná sestava.
Celková velikost: 162x37, v.134 cm

Barevná provedení:
Šedá 592.659.08
Bílá 892.658.36

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm. 2 ks

 

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 162x37, v.134 cm

Barevná provedení:
Šedá 292.660.56
Bílá 692.660.59

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm. 2 ks

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 162x37, v.134cm

Barevná provedení:
Šedá 292.659.62
Bílá 792.659.45

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 2 ks
HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm. 2 ks
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Sestavy
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné propojovat kováním.

HAVSTA, úložná sestava s posuvnými prosklenými dvířky. 
Celková velikost: 283×37, v. 134 cm

Barevná provedení:
Šedá 192.660.66
Bílá 192.660.33

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl. 81×35, v. 123 cm. 2 ks
HAVSTA, vitrína. 121×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm. 2 ks
HAVSTA, sokl. 121×37, v. 12 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná sestava.
Celková velikost: 81×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 092.659.96
Bílá 492.659.99

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná sestava.
Celková velikost: 81×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 992.659.87
Bílá 392.659.90

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 81×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 892.659.78
Bílá 292.659.81

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks
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Sestavy
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné propojovat kováním.

HAVSTA, úložná sestava s posuvnými prosklenými dvířky. 
Celková velikost: 121×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 392.659.14
Bílá 692.659.17

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 121×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 121×47, v. 89 cm. 1 ks

 

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 203×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 492.659.23

Bílá 792.659.26

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl se soklem. 61×37, v. 212 cm. 2 ks
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná sestava.
Celková velikost: 142×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 992.751.37
Bílá 792.751.38

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks
HAVSTA, policový díl se soklem. 61×37, v. 212 cm. 1 ks
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Sestavy
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné propojovat kováním.

HAVSTA, úložná sestava s posuvnými prosklenými dvířky. 
Celková velikost: 243×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 892.752.32
Bílá 192.752.35

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl se soklem. 61×37, v. 212 cm. 2 ks
HAVSTA, vitrína. 121×35, v. 123 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 121×47, v. 89 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 243×47, v. 212 cm 

Barevná provedení:
Šedá 992.659.68
Bílá 392.659.71

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 3 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 3 ks

 

HAVSTA, úložná sestava s posuvnými prosklenými dvířky. 
Celková velikost: 242×47, v. 212 cm 

Barevná provedení:
Šedá 192.659.05
Bílá 492.658.95

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 121×35, v. 123 cm. 2 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 121×47, v. 89 cm. 2 ks
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Sestavy
Celková velikost: Šířka×hloubka, výška.  
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné propojovat kováním.

HAVSTA, TV úložná sestava.
Celková velikost: 282×47, v. 212 cm 

Barevná provedení:
Šedá 093.861.87
Bílá 493.861.90

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, policový díl se soklem. 61×37, v. 212 cm. 2 ks
HAVSTA, TV stolek se soklem. 160×47, v. 62 cm. 1 ks

HAVSTA, TV úložná sestava.
Celková velikost: 241×47, v. 89 cm

Barevná provedení:
Šedá 993.861.78
Bílá 393.861.81

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, TV stolek se soklem. 160×62, v. 47 cm. 1 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 89 cm. 1 ks

 

HAVSTA, TV úložná sestava s prosklenými dvířky.
Celková velikost: 322×47, v. 212 cm

Barevná provedení:
Šedá 193.861.96
Bílá 593.861.99

Výrobky, které jsou součástí této sestavy:
HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 2 ks
HAVSTA, skříňka se soklem. 81×47, v. 47 cm. 2 ks
HAVSTA, TV stolek se soklem. 160×47, v. 62 cm. 1 ks
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Jak postavit vertikální úložnou sestavu

81×47, 
v. 89 cm

+

+

=

=

81×35, 
v. 123 cm

121×47, 
v. 89 cm

Chtěli byste přeměnit nějaký stohovatelný díl 
na samostatně stojící sestavu?  
Toho můžete dosáhnout tak, že k němu připojíte  
sokl odpovídající velikosti (ten se prodává zvlášť).

Nenašli jste, co jste hledali?
Navrhněte si vlastní osobitou sestavu HAVSTA nebo si uzpůsobte 
již existující řešení přidáním nebo odebráním dílů. Vlastní vertikální 
úložnou sestavu si snadno vytvoříte pomocí návodu na této straně.

Sestava se šířkou 81 cm
 
1. krok. Vyberte si skříňku s hloubkou 47 cm.
2. krok. Doplňte ji jedním ze tří různých dílů s hloubkou 35 cm. 

Sestava se šířkou 121 cm
 
1. krok. Vyberte si skříňku s hloubkou 47 cm a posuvnými dveřmi. 
2. krok. Doplňte ji dílem s hloubkou 35 cm a posuvnými dveřmi.

+

+

=

=

81×37, 
v. 12 cm

121×37, 
v. 12 cm

81×35, 
v. 123 cm

121×35, 
v. 123 cm

121×35, 
v. 123 cm
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Vertikální sestavy – všechny části a ceny

Stohovatelné díly s hloubkou 35 cm

HAVSTA, vitrína. 81×35, v. 123 cm. 
Max. nosnost police 23 kg. Max. nosnost police 23 kg. 
Masivní dřevo/tvrzené sklo. 3 nastavitelné police, funkce 
jemného dovírání dveří. Tento nábytek je potřeba  
připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu.

Šedá 104.151.98
Bílá 303.886.36

HAVSTA, skříňka. 81×35, v. 123 cm. 
Max. nosnost police 23 kg. Masivní dřevo. 3 nastavitelné 
police. Funkce jemného zachycení dveří.  
Tento nábytek je potřeba připevnit ke stěně pomocí 
přiloženého kotvícího úchytu.

Šedá 704.151.95
Bílá 603.891.92

HAVSTA, policový díl. 81×35, v. 123 cm. 
Max. nosnost police 26 kg. Masivní dřevo. 2 nastavitelné 
police, 1 pevná police. Tento nábytek je potřeba připevnit 
ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu.

Šedý 204.151.93
Bílý 703.886.39

Díly s hloubkou 47 cm

HAVSTA, skříňka s podstavcem, 81×47, v. 89 cm.
Max. nosnost police 31 kg. Masivní dřevo. 1 nastavitelná 
police. Funkce jemného dovírání dveří. Tento nábytek  
je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého  
kotvícího úchytu.

Šedá 504.151.96
Bílá 103.886.23

Samostatné sokly

HAVSTA, sokl. 81×37, v. 12 cm.
Masivní dřevo.

Šedý 704.152.04
Bílý 103.886.61

HAVSTA, sokl. 121×37, v. 12 cm.
Masivní dřevo.

Šedý 904.151.99
Bílý 503.886.64

HAVSTA, vitrína. 121×35, v. 123 cm.
posuvné dveře Max. nosnost police 32 kg. Masivní dřevo/
tvrzené sklo. 3 nastavitelné police. Funkce jemného 
zachycení dveří. Tento nábytek je potřeba připevnit  
ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu.

Šedá  004.151.94
Bílá  803.771.74

HAVSTA, skříňka se soklem, 121×47, v. 89 cm, posuvné 
dveře. Max. nosnost police 45 kg. Masivní dřevo. 
1 nastavitelná police. Funkce jemného dovírání dveří.  
Tento nábytek je potřeba připevnit ke stěně pomocí 
přiloženého kotvícího úchytu.

Šedá 304.151.97
Bílá 703.886.20

Celková velikost: Šířka×hloubka, výška. 
Nábytek HAVSTA je potřeba připevnit ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Úchytky a panty jsou součástí balení. Kování potřebná při vertikálním propojování dílů jsou 
součástí balení. Díly položené vedle sebe není nutné propojovat kováním. 
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Příslušenství – krabice a koše

TJOG, úložná krabice s víkem. 

25×36, v. 15 cm
Tmavě šedá 404.776.65
32×31, v. 30 cm
Tmavě šedá 204.776.71

TJOG, pořadač na časopisy. Sada 2 ks. 10×25, v. 30 cm.

Tmavě šedý 904.776.58

KVARNVIK, krabice s víkem. 18×25, v. 15 cm. 
Můžete si vybrat, na kterou stranu krabice umístíte úchytku 
s držákem štítku.
Šedá 704.128.75

KVARNVIK, krabice s víkem. 25×35, v. 20 cm. 
Můžete si vybrat, na kterou stranu krabice umístíte úchytku 
s držákem štítku.
Šedá 104.128.78

TJENA, úložná krabice s víkem. 18×25, v. 15 cm.

Bílá 103.954.21
Černá 603.954.85

TJENA, úložná krabice s víkem. 25×35, v. 10 cm.

Bílá 903.954.22
Černá 403.954.86

TJENA, úložná krabice s víkem. 25×35, v. 20 cm.

Bílá 603.954.28
Černá 303.954.77

TJENA, pořadač na časopisy. 10×25, v. 30 cm. 2 ks.

Bílý 103.954.16
Černý 003.954.74

FLÅDIS, koš. Mořská tráva.

Ø 25 cm 603.221.73 

RAGGISAR, koš. Sada 3 ks. 2 kusy 19×13, v. 18 cm,
1 kus 25×25, v. 18 cm. Výšku koše můžete změnit tak,  
že ohnete okraje.

Šedé 903.480.15

STUK, krabice s přihrádkami. Bílá

20×34, v. 10 cm 604.744.25
34×51, v. 10 cm 904.744.38

34×51, v. 18 cm 904.744.43
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Vestavěné osvětlení

MITTLED, bodové osvětlení LED. Ø 8,3 cm. Rozzáří vnitřek 
skříněk a vytvoří útulnou atmosféru. Snadno připevníte 
oboustrannou lepicí páskou nebo šrouby. Kryt kabelu 
v odpovídající barvě je součástí balení. Doplňte trafem 
LED ANSLUTA, které se prodává zvlášť. IKEA. Model L1926 
MITTLED.*

Barva hliníku 104.353.99
Bílé 304.353.98

TVÄRDRAG, osvětlení skříňky LED. V místnosti vytváří 
jemné a útulné náladové osvětlení. Doplňte trafem LED 
ANSLUTA, které se prodává zvlášť.  
IKEA. L2013 TVÄRDRAG.*

Černé 605.168.21

ANSLUTA, ovladač LED. Jediným stisknutím můžete 
zhasínat a rozsvěcet všechny připojené světelné zdroje.  
Až 19 W.

19 W 804.058.41

*Toto osvětlení obsahuje vestavěné žárovky LED z energetických tříd: A++ až A. 
Žárovky v tomto osvětlení nelze vyměnit.

Upozornění: Skříňky HAVSTA nemají předvrtané otvory na osvětlení.  
Abyste mohli osvětlení k vašim dílům připevnit, je potřeba otvory nejprve vyvrtat.
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