
Nákupná príručka

Ceny a dostupnosť výrobkov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Aktuálne platné ceny sa dozviete na www.IKEA.sk a v obchodnom dome IKEA.

Nespočetne veľa možností a kombinácií 
Všestranná séria HAVSTA z masívneho dreva ponúka mnoho možností 
a kombinácií rôznych veľkostí, pričom ju môžete prispôsobiť svojim 
potrebám, svojmu vkusu i dostupnému priestoru.

Všetko, čo potrebujete
Svoje obľúbené veci môžete vystaviť na policiach alebo za sklenými 
dvierkami a za plnými ukryť všetko ostatné. Skrinky skombinujte 
s TV stolíkom, ktorý sa postará o všetky nepekné káble, a celkový 
vzhľad môžete doplniť aj jedným alebo viacerými konferenčnými 
stolíkmi z rovnakej série. 

Prispôsobivosť 
Vyberte si samostatne stojace skrinky alebo jednu z mnohých 
kombinácií. Ak sa vaša rodina alebo zbierka suvenírov časom 
rozrastie, môžete ku kombinácii pridať ďalšie diely alebo ju celú 
preskupiť, a tak ju prispôsobiť meniacim sa potrebám.

HAVSTA
Úložná séria

Starostlivosť
Drevo: Čistite jemným  
čistiacim prostriedkom.  
Potom utrite dosucha.

Sklo: Čistite vodou alebo čistiacim 
prostriedkom na okná.  
Utrite dosucha čistou handričkou.

Užitočné informácie
S tvrdeným sklom je potrebné 
zaobchádzať opatrne.  
Každé sklo je krehké.  
Poškodený okraj alebo 
poškriabaný povrch môžu 
spôsobiť, že sklo náhle  
pukne alebo sa rozbije.

Skrinky s hĺbkou 35 cm môžete 
položiť na skrinky hlboké 47 cm, 
a tak si vytvoriť vertikálnu 
kombináciu, alebo ich doplniť 
soklami (predávajú sa zvlášť) 
a postaviť ich samostatne. 
 
Montáž vyžaduje minimálne  
dve osoby.

Užitočné informácie
Tento nábytok je potrebné 
pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho 
príslušenstva, aby nedošlo k jeho 
prevráteniu. Vzhľadom na rozličné 
druhy stien nie sú skrutky 
a hmoždinky súčasťou balenia. 
Vhodné kotviace príslušenstvo vám 
odporučí miestny špecializovaný 
predajca. Pripevnenie úložných 
dielov musí vykonať kvalifikovaná 
osoba, pretože nesprávne 
upevnenie môže spôsobiť zranenie 
alebo poškodenie majetku. 

Aby ste zabránili prevrhnutiu 
vertikálnej kombinácie, skrinky 
s hĺbkou 35 cm musia byť vždy 
umiestnené na skrinkách  
hlbokých 47 cm. 

Z bezpečnostných dôvodov 
nie je možné skrinky  
HAVSTA zavesiť na stenu.
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Samostatne stojací nábytok
Celkové rozmery: Šírka× Výška× Hĺbka Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia.

TV skrinka
HAVSTA, TV skrinka so soklom. 160×62×47 cm.  
Nosnosť hornej časti: 50 kg. Masívne drevo.  
Sklenené posuvné dvierka. So zabudovaným priestorom 
na ukrytie káblov. Tento nábytok je potrebné pripevniť 
k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 004.803.68
Biela 404.803.71

Konferenčné stolíky
HAVSTA, súprava stolíkov. 50×50 cm, výška 48 cm; 
42×42 cm, výška 41 cm. Masívne drevo. So spodnou policou.
Tmavohnedá 604.041.97
Sivá 504.142.10
Biela 604.042.01

HAVSTA, konferenčný stolík. 75×60 cm, výška 48 cm. 
Masívne drevo, polica v spodnej časti.
Sivý 304.142.06
Biely 704.042.05 

HAVSTA, skrinka so soklom. 81×134×37 cm.  
Nosnosť police: 23 kg. Masívne drevo. Tri nastaviteľné  
police, dvierka s pomalým zatváraním. Tento nábytok 
je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného 
upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 592.750.97
Biela 592.751.01

HAVSTA, policový diel so soklom. 81×134×37 cm.  
Nosnosť police: 26 kg. Masívne drevo.  
Dve nastaviteľné police, jedna fixná polica.  
Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivý 492.750.88

Biely 892.750.91

HAVSTA, policový diel so soklom. 61×212×37 cm.  
Nosnosť police: 20 kg. Masívne drevo. Štyri nastaviteľné 
police, jedna fixná polica pre vysokú stabilitu.  
Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivý 404.151.92
Biely 003.886.33

Diely s hĺbkou 37 cm
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami a soklom. 
81×134×37 cm. Nosnosť police: 23 kg. Masívne drevo, 
tvrdené sklo. 3 nastaviteľné police, dvierka s tichým 
zatváraním. Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene 
pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 292.751.07

Biela 692.751.10

HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami a soklom. 
120×134×37 cm. Posuvné dvierka. Nosnosť police: 32 kg. 
Masívne drevo, tvrdené sklo. 3 nastaviteľné police, dvierka 
s pomalým zatváraním. Tento nábytok je potrebné pripevniť 
k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 392.751.16

Biela 792.751.19

Diely s hĺbkou 47 cm
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. Nosnosť police: 
31 kg. Masívne drevo. Nastaviteľná polica, dvierka s funkciou 
jemného zatvárania. Tento nábytok je potrebné pripevniť 
k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 504.151.96
Biela 103.886.23

HAVSTA, skrinka so soklom. 121×89×47 cm.  
Posuvné dvierka. Nosnosť police: 45 kg. Masívne drevo, 
nastaviteľná polica, dvierka s pomalým zatváraním.  
Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho príslušenstva.
Sivá 304.151.97
Biela 703.886.20
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Kombinácie
Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať.

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 243×134×37 cm 

Farebné vyhotovenia:
Sivá 792.660.30
Biela 792.659.74

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel. 81×123×35, cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm. 3 ks

HAVSTA, úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 162×134×37 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 592.659.08
Biela 892.658.36

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm. 2 ks

 

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 162×134×37 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 292.660.56
Biela 692.660.59

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm. 2 ks

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 162×134×37 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 292.659.62
Biela 792.659.45

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 2 ks
HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm. 2 ks
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Kombinácie
Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať.

HAVSTA, úložná kombinácia s posuvnými  
sklenenými dvierkami. 
Celkové rozmery: 283×134×37 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 192.660.66
Biela 192.660.33

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel. 81×123×35 cm. 2 ks
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 121×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm. 2 ks
HAVSTA, sokel. 121×12×37 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 81×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 092.659.96
Biela 492.659.99

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 81×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 992.659.87
Biela 392.659.90

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka. 81×123×35, cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 81×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 892.659.78
Biela 292.659.81

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 1 ks
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Kombinácie
Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať.

HAVSTA, úložná kombinácia s posuvnými sklenenými 
dvierkami. Celkové rozmery: 121×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 392.659.14
Biela 692.659.17

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 121×123×35cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 121×89×47 cm. 1 ks

 

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 203×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 492.659.23

Biela 792.659.26

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel so soklom. 61×212×37 cm. 2 ks
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 142×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 992.751.37
Biela 792.751.38

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka. 81×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×123 cm. 1 ks
HAVSTA, policový diel so soklom. 61×212×37 cm. 1 ks
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Kombinácie
Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať.

HAVSTA, úložná kombinácia s posuvnými  
sklenenými dvierkami. Celkové rozmery: 243×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 892.752.32
Biela 192.752.35

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel so soklom. 61×212×37 cm. 2 ks
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 121×123×35 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 121×89×47 cm. 1 ks

HAVSTA, úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 243×212×47 cm 

Farebné vyhotovenia:
Sivá 992.659.68
Biela 392.659.71

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 3 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 3 ks

 

HAVSTA, úložná kombinácia s posuvnými sklenenými 
dvierkami. Celkové rozmery: 242×212×47 cm 

Farebné vyhotovenia:
Sivá 192.659.05
Biela 492.658.95

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 121×123×35 cm. 2 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 121×89×47 cm. 2 ks
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Kombinácie
Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať.

HAVSTA, TV úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 282×212×47 cm 

Farebné vyhotovenia:
Sivá 093.861.87 €587
Biela 493.861.90 €587

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, policový diel so soklom. 61×212×37 cm. 2 ks
HAVSTA, TV skrinka so soklom. 160×62×47 cm. 1 ks

HAVSTA, TV úložná kombinácia.
Celkové rozmery: 241×89×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 993.861.78
Biela 393.861.81

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, TV skrinka so soklom. 160×62×47 cm. 1 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 1 ks

 

HAVSTA, TV úložná kombinácia so sklenenými dvierkami.
Celkové rozmery: 322×212×47 cm

Farebné vyhotovenia:
Sivá 193.861.96
Biela 593.861.99

Výrobky v tejto kombinácii:
HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 2 ks
HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm. 2 ks
HAVSTA, TV skrinka so soklom. 160×62×47cm. 1 ks
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Ako vytvoriť vertikálnu kombináciu

81×89×47 cm

+

+

=

=

81×123×35 cm

121×89×47 cm

Chceli by ste skrinky s hĺbkou 35 cm postaviť samostatne? 
Stačí pridať sokel vhodnej veľkosti (predáva sa zvlášť).

Nenašli ste, čo ste hľadali?
Hotové kombinácie HAVSTA si môžete ľubovoľne prispôsobiť, stačí 
pridať alebo odstrániť skrinky. Alebo si navrhnite svoju vlastnú 
kombináciu. Návod, ako si vytvoriť vlastnú kombináciu, nájdete nižšie.

Kombinácia so šírkou 81 cm.
 
1. krok Vyberte si skrinku s hĺbkou 47 cm.
2. krok Skombinujte ju s jednou z troch skriniek hlbokých 35 cm. 

Kombinácia so šírkou 121 cm.
 
1. krok Vyberte si skrinku s posuvnými dvierkami hlbokú 47 cm. 
2. krok Skombinujte ju so skrinkou s posuvnými dvierkami s hĺbkou 35 cm.

+

+

=

=

81×12×37 cm

121×12×37 cm

81×123×35 cm

121×123×35 cm

121×123×35 cm
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Vertikálne kombinácie – všetky diely a ceny

Diely s hĺbkou 35 cm

HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami. 81×123×35 cm. 
Nosnosť police: 23 kg. Nosnosť police: 23 kg. Masívne 
drevo, tvrdené sklo. 3 nastaviteľné police, dvierka s tichým 
zatváraním. Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene 
pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.

Sivá 104.151.98
Biela 303.886.36

HAVSTA, skrinka. 81×123×35 cm.  
Max. nosnosť police: 23 kg. Masívne drevo. 3 nastaviteľné 
police, dvierka s pomalým zatváraním. Tento nábytok 
je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného 
upevňovacieho príslušenstva.

Sivá 704.151.95
Biela 603.891.92

HAVSTA, policový diel. 81×123×35 cm. 
Nosnosť police: 26 kg. Masívne drevo. 2 nastaviteľné police, 
1 fixná polica. Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene 
pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.

Sivý 204.151.93
Biely 703.886.39

Diely s hĺbkou 47 cm

HAVSTA, skrinka so soklom. 81×89×47 cm.
Nosnosť police: 31 kg. Masívne drevo. 1 nastaviteľná  
polica, dvierka s tichým zatváraním. Tento nábytok 
je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného 
upevňovacieho príslušenstva.

Sivá 504.151.96
Biela 103.886.23

Samostatné sokle

HAVSTA, sokel. 81×12×37 cm.
Masívne drevo.

Sivý 704.152.04
Biely 103.886.61

HAVSTA, sokel. 121×12×37 cm.
Masívne drevo.

Sivý 904.151.99
Biely 503.886.64

HAVSTA, skrinka so sklenenými dvierkami.  
121×123×35 cm.
Posuvné dvierka. Nosnosť police: 32 kg. Masívne drevo, 
tvrdené sklo. 3 nastaviteľné police, dvierka s pomalým 
zatváraním. Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene 
pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva.

Sivá 004.151.94
Biela 803.771.74

HAVSTA, skrinka so soklom. 121×89×47, cm.  
Posuvné dvierka. Nosnosť police: 45 kg. Masívne drevo.  
1 nastaviteľná polica, dvierka s pomalým zatváraním.  
Tento nábytok je potrebné pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho príslušenstva.

Sivá 304.151.97
Biela 703.886.20

Celkové rozmery: Šírka× výška× hĺbka. Nábytok HAVSTA je potrebné pripevniť k stene pomocou pribaleného upevňovacieho príslušenstva. Úchytky a pánty sú súčasťou balenia. 
Vrátane príslušenstva na spojenie skriniek uložených na sebe. Skrinky uložené vedľa seba nie je potrebné spájať. 
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Doplnky – škatule a koše

TJOG, úložná škatuľa s vrchnákom. 

25×36×15 cm.
Tmavosivá 404.776.65

32×31×30 cm

Tmavosivá 204.776.71

TJOG, stojan na časopisy. 2 ks, 10×25×30 cm.

Tmavosivý 904.776.58

KVARNVIK, škatuľa s vrchnákom. 18×15×25 cm. 
Úchytku a držiak na štítok možno umiestniť  
na ktorúkoľvek stranu.
Sivá 704.128.75

KVARNVIK, škatuľa s vrchnákom. 25×20×35 cm. 
Úchytku a držiak na štítok možno umiestniť  
na ktorúkoľvek stranu.
Sivá 104.128.78

TJENA, úložná škatuľa s vrchnákom. 18×25×15 cm.

Biela 103.954.21
Čierna 603.954.85

TJENA, úložná škatuľa s vrchnákom. 25×35×10 cm.

Biela 903.954.22
Čierna 403.954.86

TJENA, úložná škatuľa s vrchnákom. 25×35×20 cm.

Biela 603.954.28
Čierna 303.954.77

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

Biely 103.954.16
Čierny 003.954.74

FLÅDIS, košík. Morská tráva.

Ø25 cm 603.221.73 

RAGGISAR, košíky. 3-dielna súprava. 2 ks 19×18×13 cm,
1 ks Š25×H25, V18 cm. Okraj môžete ohýbať, takže výšku 
košíkov si volíte sami.

Sivé 903.480.15

STUK, škatuľa s priehradkami. Biela.

20×34×10 cm 604.744.25
34×51×10 cm 904.744.38

34×51×18 cm 904.744.43
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Zabudované osvetlenie

MITTLED, LED bodová lampa. Ø8,3 cm.  
Rozjasní vnútro skriniek a vytvorí útulné a príjemné náladové 
osvetlenie. Jednoduchá montáž pomocou obojstrannej 
lepiacej pásky alebo skrutky. Súčasťou balenia je aj vhodná 
lišta na káble. Doplňte LED ovládačom ANSLUTA, 
ktorý sa predáva samostatne. IKEA. Model L1926 MITTLED.*

Farba hliníka 104.353.99
Biela 304.353.98

TVÄRDRAG, LED osvetlenie do skrinky.  
Vytvára v miestnosti jemné a útulné osvetlenie.  
Doplňte LED ovládačom ANSLUTA, ktorý sa predáva 
samostatne. IKEA. Model L2013 TVÄRDRAG.*

Čierne 605.168.21

ANSLUTA, LED ovládač. Pomocou jedného vypínača môžete 
zapínať a vypínať všetky pripojené svetelné zdroje. Do 19 W.

19 W 804.058.41

* Tieto svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky energetických tried A++ až A, 
ktoré nemožno vymieňať.

Upozornenie: Skrinky HAVSTA nemajú vyvŕtané otvory na inštaláciu vnútorného 
osvetlenia. Pri montáži osvetlenia je preto nutné vyvŕtať do skrinky potrebné otvory.
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