349:KUNGSBLOMMA påslakanset

Priserna i katalogen gäller till den 31 januari 2020.

Vakna utvilad i ett hem som
ger dig energi att möta dagens
äventyr och utmaningar.

För din
säsongsförvaring

I höst vill vi inspirera till en nystart med fokus på god
sömn och smarta inredningslösningar för en bättre
vardag. Här hittar du massor av nyheter, tips och idéer
för allt från stora förändringar till små uppdateringar.
Välkommen att bläddra vidare för att se hur du kan
ge ditt hem en extra energiboost.
Hämta kraft i en säng med komfort perfekt anpassad
för dig och upptäck hur en ergonomisk kudde kan förbättra din sömn. Med skräddarsydd förvaring avlastar
du sinnet och får mer tid för välgörande återhämtning.
Besök ditt varuhus eller IKEA.se och låt våra sömnoch förvaringsexperter hjälpa dig.
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PÄRKLA
förvaringsväska

1

2

KUNGSBLOMMA påslakanset
349:- bomull från mer hållbara
källor och lyocell. Påslakan
B240×L220 cm. 2 örngott
L50×B60 cm. Vit/grå.
904.231.37
DUNVIK kontinentalsäng
8745:- B160×L210, H120 cm.
Medelfast. Du får stöd på rätt
ställen med hjälp av
individuellt inkapslade

3

pocketresårer i madrasskärnan. SKIFTEBO mörkgrå.
791.671.05
EKET väggmonterad förvaring
500:- styck med folierad yta.
B70×D35, H70 cm. EKET
väggskena är inräknad i priset
men plockas separat. Ljusgrå.
092.858.43

20:-

2

8745:DUNVIK kontinentals‰ng

PÄRKLA förvaringsväska 20:Plast och polyester. B55×D49,
H19 cm. 503.953.82

Det här hittar du i katalogen
Välkommen! Vi hoppas du
uppskattar det här urvalet
från vårt sortiment och hittar
användbara idéer till ditt
eget hem.

Du kan lämna soffan ...

Men inspirationen tar
inte slut här. På IKEA.se
och i ditt IKEA varuhus hittar
du ännu fler produkter
och inredningslösningar!

Hem

Produkter

Här hittar du ett urval av möbler, accessoarer,
textilier, förvaring, belysning och annat för
hemmets alla rum.

Arbetsplats .....................................................158
Skrivbord, stolar, förvaring, belysning och
accessoarer

Tilltalande kontraster .....................................10
Eklektisk blandning i parets första gemensamma hem

Sovrum .............................................................76
Sängar, sängbord, sängtextilier, madrasser,
garderober, byråar, förvaring, belysning, rullgardiner
och dekoration

Matplats .........................................................166
Bord, stolar, pallar, porslin och belysning

Titta in i sex olika hem skapade med hjälp av
våra produkter och massor av idéer för en
bättre vardag hemma.

Flexibel vardag för familjen ............................20
Smarta flergenerationslösningar
Stor familj, färgstarka idéer ...........................32
Kreativt och färgstarkt för många
Familjeliv i medveten vardag .........................44
En växande familj tar vara på utrymmet
En familj av vänner ..........................................54
Ungdomar i en delad lägenhet med egna sovrum
En ljusare framtid ............................................66
Nystart i en kompakt etta

Badrum ........................................................... 114
Kommoder, duschar, förvaring, speglar,
badrumstextilier, belysning och accessoarer
Barnens IKEA ..................................................128
Spjälsängar, sängar, sängtextilier, garderober,
förvaring, möbler, leksaker, mattor och belysning

Kök .................................................................. 174
Kök, vitvaror, diskbänkar, blandare, förvaring,
belysning, IKEA food
Handla på IKEA ...............................................188
Servicetjänster ..............................................190
Garantier ........................................................ 191
IKEA Family .....................................................194
IKEA för företag .............................................196
IKEA Foundation ............................................198

Vardagsrum ...................................................136
Soffor, bäddsoffor, fåtöljer, förvaring, bord,
belysning, mattor, kuddar, plädar, gardiner
och dekoration

Nytt KLOCKRANKA
kuddfodral 39:- 100%
mer hållbar bomull.
L50×B50 cm.
Svart/flerfärgad.
804.438.38

KLOCKRANKA
kuddfodral

39:-

... men du behöver inte
På IKEA.se hittar du allt från varuhuset på ett enda ställe – inklusive
idéer och inspiration. Det gör att du kan sitta i din gamla soffa och
handla en ny, som vi kan leverera till dig eller ordna så att den är
redo att hämtas. Mer information hittar du på IKEA.se och på s. 188.

Starkare med färg

Livet är för kort för att
vara färgblyg! Med djärva
mönster och färgstarka
nyanser i moderna material
kan du skapa ett spännande
och inspirerande rum.
1

RIBBA
ram

59:7
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STRÄVKLINT
kuddfodral

39:-/st
9

BEHÄRSKA
lykta för
blockljus

79:-

4

5

POKAL glas

10:-/st

6

10

VÄSNAS
värmeljushållare

5:-/st

RIBBA ram 59:- Folierad yta och plast.
Bildmått B30×H40 cm. Vit. 803.784.23
2 Nytt MALMBÄCK displayhylla 49:- styck
i lackat stål. L60×D12, H5 cm. Max 5 kg.
Vit. 204.462.36
3 Nytt GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar
bomull. L50×B50 cm. Mörklila. 004.437.81
4 Nytt STRÄVKLINT kuddfodral 39:- styck
i 100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm.
Ljus turkosgrön/ljuslila. 004.472.94
Mörklila/klarrosa. 404.438.35
5 Nytt POKAL glas 10:- styck i härdat glas.
35 cl. H14 cm. Rosa. 104.177.10
6 Nytt LANKMOJ dekorationsask 49:Förtennat, lackat stål. Ø12, H17 cm.
Blå. 004.362.95
7 LANGESUND spegel 199:- Spegelglas och
lackat aluminium. Ø50 cm. Vit. 602.886.83
8 Nytt ÄDELHET ljusstake/värmeljushållare
49:-/set om 4 i glas och aluminium. Ø8 cm.
304.217.25
9 Nytt BEHÄRSKA lykta för blockljus 79:Lackat stål. Ø19, H26 cm. Vit. 704.259.53
10 VÄSNAS värmeljushållare 5:- styck i klarglas.
Ø6, H6 cm. 602.590.96
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Lugnet från livet på landet
7

Även om du bor i stan så
kan du ändå skapa den
där mysiga lantkänslan
med produkter inspirerade
av naturen och traditionellt
hantverk.

SKURUP
taklampa

149:-

1

VISBÄCK
posterhängare

2

79:-

8
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3
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599:-

KNIXHULT golvlampa

9

METTALISE
kuddfodral

79:6

NORDRANA korg

99:-/set om 2

5

10

HEMSJÖ
blockljus utan doft

20:-/4 st

Nytt VISBÄCK posterhängare 79:Klarlackad bambu och stål. B61, H3 cm.
204.217.64
2 VARDAGEN skål 20:- styck i stengods.
Ø12, H6 cm. Off-white. 102.892.27
3 FULLTALIG ljusstake 99:-/set om 3 i lackat
aluminium och plast. Innehåller: 3 ljusstakar
Ø11, H10, 15 och 20 cm. 403.421.34
4 Nytt KNIXHULT golvlampa 599:- Klarlackad
bambu. Ø46, H66 cm. I denna lampa kan
ljuskällor i följande energiklasser användas:
A++ till D. 303.237.63
5 Nytt GULSPARV babyfilt 129:- 100% mer hållbar bomull. B70×L90 cm. Vit. 404.271.09
6 NORDRANA korg 99:-/set om 2 i plast varav
minst 20% av återvunnet material. Storlekar:
1 st Ø14 cm, H14 cm och 1 st Ø17 cm, H17 cm.
Blå. 704.206.44
7 SKURUP taklampa 149:- Lackat stål och plast.
Ø38, H29 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
Svart. 804.071.14
8 AINA metervara 89:-/m i 100% lin. B150 cm.
Blågrå. 003.958.03
9 Nytt METTALISE kuddfodral 79:- 100% mer
hållbar bomull. L40×B65 cm. Vit/mörkgrå.
704.326.61
10 HEMSJÖ blockljus utan doft 20:-/4 stycken
av paraffin och vegetabiliskt vax. H8×Ø5,7 cm.
Brinntid 15 timmar. Vit. 801.192.36

9

SYMFONISK högtalare:
stilren design som
smälter in överallt.
Se själv!

6

2

1

1295:-/st
BRIMNES vitrinskåp

7

SYMFONISK
bordslampa
med wifihögtalare

1995:-

Tilltalande
kontraster

3

De här två gjorde nyligen slag i saken och flyttade ihop. De
trivs bägge två i sin nya lägenhet som präglas av en eklektisk
kontrast mellan två olika stilar och historier som matchar
varandra perfekt. Precis som de själva.
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ULRIKSBERG
fåtölj

1295:-/st

3

4

BRIMNES vitrinskåp 1295:- styck med folierad yta
och härdat glas. B80×D35, H190 cm. 10 flyttbara
glashyllplan medföljer. Svart. 104.098.71
Nytt EKET väggmonterad förvaring 500:Folierad yta. B70×D35, H70 cm. EKET väggskena
är inräknad i priset men plockas separat. Röd.
192.862.72
LANDSKRONA 3-sitssoffa 4995:- Fast klädsel
i polyester. B204×D89, H78 cm. Sits H44 cm.
GUNNARED mörkgrå. 10 års garanti.
592.703.06
LISTERBY soffbord 1495:- Tonat, lackat askfaner och massiv bok. L140×B60, H45 cm.
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6

7

Brun. 004.090.51
Nytt ULRIKSBERG fåtölj 1295:- styck i rotting
och lackat stål. B67×D74, H76 cm. Sits H37 cm.
904.343.10
Nytt EKET väggmonterat skåp 150:- styck med
folierad yta. B35×D25, H35 cm. EKET väggskena
är inräknad i priset men plockas separat.
Gyllenbrun. 592.862.51
Nytt SYMFONISK bordslampa med wifihögtalare 1995:- I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till B.
B22×D22, H40 cm. Kompatibel med Airplay 2.
Svart. 103.575.89
Tilltalande kontraster 11

1

250 cm

250 cm

275 cm

6 METOD kök med KUNGSBACKA luckor/lådfronter i antracit och MAXIMERA mjukstängande
fullutdragslådor och UTRUSTA dörrdämpare.
Här med BJÄRRED handtag samt BARKABODA
bänkskiva i valnöt med fiskbensmönster.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Vad ingår i priset? Se s. 193.
2

3

LISABO bord

1495:-

39 107:För vitvaror tillkommer:
För köksbelysning tilkommer:

24 770:1646:-

Vill du ha mer information eller läsa mer om våra
olika servicetjänster? Se s. 190.

Den här bänkskivan i tjockt
faner har det massiva träets
värme och karaktär. Varje
bänkskiva är unik med varierande ådring och naturliga
färgskiftningar.

Paret jobbar mycket och köket och matplatsen utgör en elegant
balans mellan arbete och fritid. Den ergonomiska stolen är lika
bekväm för både middagar och deadlines. Och när den mixas
med andra stilar ser den aldrig malplacerad ut.

1

2

3

SINNERLIG taklampa 599:- Klarlackad bambu.
Ø50, H54 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
703.116.97
LISABO bord 1495:- Betsat och klarlackat askfaner och massiv björk. L140×B78, H74 cm.
Svart. 803.824.39
ALEFJÄLL kontorsstol 2495:- Genomfärgat
narvläder. Sits B51×D42, H45–56 cm. GLOSE
svart. 10 års garanti. 703.674.58

12 Tilltalande kontraster
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5

BARKABODA bänkskiva 1995:3 mm tjockt toppskikt av massiv valnöt på
spånskiva. L186×D63,5 cm. 3,8 cm tjock.
Fiskbensmönstrad valnöt. 903.314.68
VARIERA redskapslåda 89:- styck i klarlackad
bambu. B20×D50, H5,4 cm. 602.260.39

4

BARKABODA
bänkskiva

1995:5

6

39 107:METOD/KUNGSBACKA kök

4

Funktion i flera lager!
En gardin skyddar mot
insyn, en annan reglerar
ljusinsläppet och en
tredje dämpar ljudet.
1

5

PAX/NYKIRKE
garderob

7940:-

8745:DUNVIK kontinentalsäng

6

Gemensamma resor har inspirerat det här paret att återskapa
lite av den där hotellkänslan i sovrummet. Här är varje liten
detalj – från den väl valda färgskalan till de krispiga sängkläderna
och den mjuka belysningen – exakt som de vill ha det.

3

SYMFONISK
wifi-bokhyllehögtalare

995:-

2

1

Flerrumsfunktionen hos
SYMFONISK högtalare gör att
du kan spela olika låtar i varje
rum eller låta samma hit flöda
genom hela bostaden.

14 Tilltalande kontraster

2

3

Nytt PAX/NYKIRKE garderob 7940:B150×D66, H236 cm. Vit/frostat glas/rutmönstrad.
293.002.77 Belysning säljs separat.
MALM byrå med 6 lådor 1195:- Betsat, klarlackat
askfaner. B80×D48, H123 cm. Svartbrun.
704.036.06
Nytt SYMFONISK wifi-bokhyllehögtalare 995:Plast. B10×D15, H31 cm. Svart. 503.575.54

4

5

SANELA rumsförmörkande gardiner 499:-/par
i 100% mer hållbar bomullssammet.
B140×L250 cm. Ljusgrön. 604.189.05
DUNVIK kontinentalsäng 8745:- Du får stöd
på rätt ställen med hjälp av individuellt inkapslade
pocketresårer i madrasskärnan, eftersom de rör
sig oberoende av varandra och följer din kropp
precist. Ett lager minnesskum i bäddmadrassen

6

formar sig efter din kropp med hjälp av kroppsvärmen, tryckavlastar och hjälper dig att slappna
av. B160×L210, H120 cm. Bäddmått 160×200 cm.
Medelfast. SKIFTEBO mörkgrå. 791.671.05
NATTJASMIN påslakanset 499:- Satin av 60%
bomull från mer hållbara källor och lyocell.
Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.
Vit. 503.371.65

Tilltalande kontraster 15

Individuella tvättställ, elegant
förvaring, varm belysning
och tropikinspirerade tapeter.
Välkommen in till en badrumsoas.

5

1

2

1

2

3

4
GODMORGON
förvaring

59:-/set om 2

5

6
3
7

8

16 Tilltalande kontraster

149:-/st

FLODALEN
badhandduk

139:-/st

4

EIDSÅ spegel

FLODALEN badhandduk 139:- styck i 100%
mer hållbar bomull. B70×L140 cm.
Vit. 403.808.71
NORDRANA korg 99:-/set om 2 i plast
varav minst 20% är återvunnen. Storlekar:
1 st Ø14 cm, H14 cm och 1 st Ø17 cm, H17 cm.
Blå. 704.206.44
KALKGRUND tandborstställ 59:Rostfritt stål och plast. H13 cm.
Förkromad. 002.914.81
GODMORGON förvaring 59:-/set om 2
i återvunnen plast. B34×D17, H3 cm.
Rökfärgat. 10 års garanti. 904.002.73
EIDSÅ spegel 149:- styck i spegelglas.
B48×H120 cm. Kan även hängas horisontellt.
003.251.03
GODMORGON högskåp 1395:- styck
Folierad yta och härdat glas. 6 hyllplan medföljer
varav 3 i glas. B40×D32, H192 cm. Svartbrun.
10 års garanti. 703.440.61
BROGRUND tvättställsblandare med bottenventil 595:- styck i förkromad mässing.
H17 cm. 10 års garanti. 603.430.81
GODMORGON kommod med 2 lådor
och BRÅVIKEN tvättställ 2295:- B61×D49,
H68 cm. Folierad yta och keramik. Svartbrun.
10 års garanti. 191.848.34 Tvättställsblandare
säljs separat.

7

8

GODMORGON/BRÅVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

2295:-

6

Hemester
i vardagen

1

7

TRÅDFRI
set med
fjärrkontroll

HILLEBORG
mörkläggningsgardiner

249:-/par

199:-

Varför sätta sig på ett plan när man kan få välförtjänt vila
hemma? Vi tror att god sömn är minst lika bra som en semesterresa och att rätt sovrumsmiljö kan hjälpa dig att sova bättre.

3

2

8

19:-

9
4

ENEBY
bärbar
bluetoothhögtalare

RANDGRÄS
påslakanset

249:-

1

10

MALM byrå
med 2 lådor

449:-

399:VEKETÅG överkast

6

RANARP
vägg-/klämspot

249:-

11

18 Tilltalande kontraster

29:-

VITMOSSA
pläd

169:-

5

SORTSÖ
matta, slätvävd

ROSENSKÄRM
ergonomisk kudde

199:-

Nytt TRÅDFRI set med fjärrkontroll 199:Plast och gummi. E27. 11 W. Räckvidd 10 m.
Batteri medföljer. 204.065.70
2 SANELA kuddfodral 79:- 100% mer hållbar
bomullssammet. L40×B65 cm. Mörkröd.
404.167.52
3 VITMOSSA pläd 19:- Polyester.
B120×L160 cm. Grå. 903.048.89
4 Nytt ENEBY bärbar bluetooth-högtalare 169:Plast, stål och kork. B7,5×D2,5, H15 cm.
Uteffekt 3W. Batterier AAA säljs separat.
Svart. 104.013.99
5 VEKETÅG överkast 399:- Återvunnen polyester.
B160×L250 cm. Lila. 003.923.43
6 RANARP vägg-/klämspot 249:- Lackat stål.
Ø14, D34 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Off-white. 102.313.21
7 HILLEBORG mörkläggningsgardiner
249:-/par i återvunnen polyester.
B145×L250 cm. Grå. 404.250.30
8 SORTSÖ matta, slätvävd 29:- 100% mer hållbar bomull. B55×L85 cm. Vändbar.
Oblekt. 704.185.18
9 Nytt RANDGRÄS påslakanset 249:Percale av bomull från mer hållbara källor
och lyocell. Påslakan B150×L200 cm. 1 örngott
L50×B60 cm. Grå/rand. 304.389.76
10 MALM byrå med 2 lådor 449:- Lackad yta.
B40×D48, H55 cm. Mörkröd. 304.018.93
11 Nytt ROSENSKÄRM ergonomisk kudde,
sido-/ryggläge 199:- Minnesskum och
polyestertyg. L33×B50, H12 cm. 904.443.66

Tilltalande kontraster 19

4

1
5

FORMIDABEL
tallrik

39:-

Flexibel vardag
för familjen

2

3

695:-/st

ODGER stol

Fem personer och tre generationer under samma tak kan
vara en riktig utmaning. Men med kreativa och praktiska
lösningar kan alla komma överens och känna sig bekväma –
även med en helt ny liten familjemedlem i släptåg!
1

2

SKYMNINGEN taklampa 699:- Plast. Ø42 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Beige. 004.309.72
EKEDALEN utdragbart bord 1995:- Lackat askfaner. L120/180×B80, H75 cm. Vit. 703.408.07

3

4
5

ODGER stol 695:- styck i träplastkomposit.
B45×D51, H81 cm. Sits H43 cm.
Vit/beige. 603.599.96
IVRIG glas 25:- styck i klarglas. 45 cl. 502.583.23
FORMIDABEL tallrik 39:- Fältspatporslin. Ø22 cm.
Ljusrosa. 703.924.05

Flexibel vardag för familjen 21

5

1

MAMMUT
barnpall,
inom-/utomhus

49:-

En trådlös laddare på rätt
ställe är toppen för daglig
energipåfyllning.

2

Litet men väldigt inbjudande! Fräscha färger kombinerat
med några smarta inslag, som satsbord, bäddsoffa och slitstarka
balkongmöbler, gör det här hemmet redo för vardagslivet.

6

8

NORDMÄRKE
trådlös laddare

149:-

7

GRANBODA
satsbord

599:-/set om 3

3

VIMLE
3-sitsbäddsoffa

8790:-

1

2
3

4

4
5

MAMMUT barnpall, inom-/utomhus 49:Plast. Rekommenderas för 3–6 år.
Sits Ø30, H30 cm. Gul. 203.823.24
HYLLIS hylla, inom-/utomhus. 129:- Förzinkat
stål. B60×D27, H140 cm. 002.785.78
Nytt VIMLE 3-sitsbäddsoffa 8790:- Avtagbar
klädsel i polyester. B261×D98, H83 cm.
Sits H48 cm. Bäddmått 140×200cm.
GUNNARED beige. 10 års garanti. 492.922.81
TRÅDPALM kuddfodral 49:- 100% mer hållbar
bomull L50×B50 cm. Vit/grön. 804.057.99
BESTÅ förvaringskombination med vitrindörrar
2565:- Folierad yta och härdat glas. B60×D42,
H192 cm. Vitlaserad ekmönstrad/SELSVIKEN
högglans vit/GLASSVIK vit frostat glas.
893.011.70 Belysning säljs separat.

6

BESTÅ tv-bänk med dörrar 1959:- Folierad yta.
B180×D42, H38 cm. Vitlaserad ekmönstrad/
SELSVIKEN högglans vit. 992.992.56
7 GRANBODA satsbord 599:-/set om 3
i lackat stål och plast. Storlekar: L48xB40,
H50 cm, L48xB37, H48 cm och L48xB33,
H46 cm. Vit, ljusgrå och mörkgrå. 503.511.75
8 Nytt NORDMÄRKE trådlös laddare 149:Kork, plast och gummi. Ø8,5, H2 cm.
Inbyggnadsbar. Vit/kork. 004.425.74
9 Nytt ULRIKSBERG fåtölj 1295:- Rotting och
lackat stål. B67×D74, H76 cm. Sits H37 cm.
Rotting/antracit. 904.343.10
10 BRÖNDEN matta 2795:- Slityta i ny ren ull.
Varp i 100% mer hållbar bomull. B170×L240.
Handgjord, varje matta är unik. Flerfärgad.
303.745.64

9

10

22 Flexibel vardag för familjen
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Med två små barn behöver den här mamman och pappan all
sömn de kan få. Och även om antalet sovtimmar inte blir så
många, går det ändå att underlätta vilan med mysiga täcken,
prydliga förvaringslösningar och en inredning som gör att
spjälsängen kan stå nära föräldrarnas säng.

3

VÄDRA
skötbädd
med överdrag

229:-

6

PAX/NYKIRKE
garderob

7940:-

4

2

Förvaring under sängen skapar
extra utrymme för sängkläder
och andra textilier.

7
1

995:SUNDVIK spjälsäng

8

9

5

1

2

3

SUNDVIK spjälsäng 995:- Betsad, klarlackad massiv
bok. B67×L125, H85 cm. Bäddmått 60×120 cm. Vit.
002.485.67 Madrass säljs separat.
VEDBO fåtölj med hög rygg 2995:- Klarlackad
massiv björk och fast klädsel i polyester.
B80×D85, H108 cm. Sits H44 cm. GUNNARED
blå. 10 års garanti. 404.235.83
VÄDRA skötbädd med överdrag 229:Plast, bomull från mer hållbara källor och
polyester. B48×L74 cm. Skötbädd 802.261. 37
Överdrag 103.561.27

24 Flexibel vardag för familjen

4
5

6

7

MALM byrå med 3 lådor 549:- Lackad yta.
B80×D48, H78 cm. Vit. 204.035.62
RÖMSKOG sänglåda 599:- Klarlackad rotting
och bomull från mer hållbara källor. B65×D70,
H19 cm. 403.298.92
Nytt PAX/NYKIRKE garderob 7940:B150×D66, H236 cm. Vit/frostat glas,
rutmönster. 25 års garanti. 293.002.77
Nytt BERGPALM påslakanset 299:- 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm. Grön/rand. 004.231.94

8

9

MALM
sängstomme, hög

2195:-

Nytt INGRUN pläd 79:- styck i akryl och bomull
från mer hållbara källor. B130×L170 cm.
Vit. 404.093.94
MALM sängstomme, hög 2195:- Lackad yta.
B196×L209, H100 cm. Bäddmått 180×200 cm.
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men
plockas separat. Vit. 299.316.00 Madrasser
säljs separat.
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Inred dina badrumslådor med
pratiska tillbehör så blir det
enklare att hålla ordning på allt.

4

1

5

KUNGSFORS
väggförvaringskombination

665:-

2

3

GODMORGON/ODENSVIK
kommod med 2 lådor och tvättställ

3795:-

Det här badrummet får jobba hårt och har därför försetts med
dubbelt tvättställ i en distinkt och modern stil som familjen gillar.
Här finns gott om förvaringsutrymme, även bakom dörren och
på väggarna, för allt från handdukar till diverse toalettartiklar.

1
2

3

4

Nytt LANGESUND spegel 199:- styck i lackat
aluminium och glas. Ø50 cm. Beige. 304.466.22
BROGRUND tvättställsblandare med bottenventil 595:- styck i förkromad mässing. H17 cm.
10 års garanti. 603.430.81
GODMORGON kommod med 2 lådor/ODENSVIK
tvättställ 3795:- Folierad yta och keramik.
B103×D49, H64 cm. RESJÖN vit. 10 års garanti.
992.473.85 Tvättställsblandare säljs separat.
GODMORGON låda med lock 99:-/set om 5

5
6
7

i 100% återvunnen plast. Storlekar: 1 låda
24x20x9,5 cm, 3,8 l, 1 låda 22x7,8x9,5 cm, 1,2 l
och 3 lådor 9,9x7,8x9,5 cm, 0,5 l. Rökfärgad.
10 års garanti. 504.002.70
KUNGSFORS väggförvaringskombination 665:Rostfritt stål. B64×D32, H80 cm. 192.543.32
BROGRUND hängare för dörr 59:- Rostfritt stål.
B29, H14 cm. 203.285.44
VIKFJÄRD badhandduk 79:- 100% mer hållbar
bomull. B70×L140 cm. Blå. 104.147.21

6

BROGRUND
hängare
för dörr

59:-

7
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1

TROFAST förvaringskombination med backar

389:-/st

Klädförvaring i barnvänlig höjd
är ett sätt att uppmuntra
barnen att själva hålla ordning.
5

ÄNGSLILJA
påslakanset

149:-

6

Smarta idéer gör det här delade sovrummet till en mysig
fristad! Rottingfåtöljen och den utdragbara undersängen
är bekväma och lätta att flytta, vilket gör mormors och
barnbarnets rum lätt att ställa om från dag till natt.

179:-

1

2

2
3
7

8

PLATSA/FONNES förvaringskombination med 2 dörrar
och 3 lådor

3195:-

3

4

2795:-

4

5

6

SLÄKT sängstomme
med undersäng och förvaring

7

8
3

TROGEN
stegpall
för barn

TROFAST förvaringskombination med backar 389:- styck med folierad yta och plast.
Innehåller: 1 stomme och 3 backar. TROFAST
backar är inräknade i priset men plockas separat.
B46×D30, H94 cm. Vit. 792.285.71
FLISAT väggförvaring 149:- Tonad, klarlackad
massiv furu. B70×D9, H16 cm. 002.907.78
STILLSAMT påslakanset 149:- 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.
1 örngott L50×B60 cm. Gul/flerfärgad.
703.767.78
SLÄKT sängstomme med undersäng och
förvaring 2795:- Folierad och lackad yta.
B96×L206, H78 cm. Bäddmått 90×200 cm.
Vit. LURÖY ribbotten och SLÄKT undersäng är
inräknade i priset men plockas separat.
Vit. 892.277.31 Madrasser säljs separat.
(Madrass till undersäng max 10 cm).
ÄNGSLILJA påslakanset 149:- 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.
1 örngott L50×B60 cm. Rosa. 503.987.81
TROGEN stegpall för barn 179:- Lackad yta.
B40×D38, H33 cm. Max 50kg. Gul. 803.715.20
GRIMSÅS taklampa 499:- Plast och stål.
Ø55 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D.
Gul. 604.168.31
PLATSA/FONNES förvaringskombination
med 2 dörrar och 3 lådor 3195:- B120×D57,
H241 cm. Vit. FONNES väggstommar säljs
separat.
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Gör nattandet
lättare

1

SCHOTTIS
plisségardin

7

29:-

6

Barn kan ibland ha svårt att somna – och det beror inte bara
på monstren under sängen. En egen trygg och mysig sovplats kan hjälpa dem att varva ner, särskilt i ett delat rum.

HAMPDÅN
kudde, mjukare

59:-

8

9
2

3

FABLER BJÖRN
mjukdjur

15:-

MÖJLIGHET
påslakanset

99:4

5

SCHOTTIS plisségardin 29:- Polyester.
B90×L190 cm. Vit. 202.422.82

2

MÖJLIGHET kudde 179:- Avtagbart fodral i
100% mer hållbar bomull. Fyllning i 100% återvunnen polyester. Ø25×L80 cm. Vit/mosaikmönstrad. 104.212.84

3

MÖJLIGHET påslakanset 99:- 100% mer hållbar
bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott
L50×B60 cm. Vit/mosaikmönstrad. 104.236.88

4

SOLBO LED bordslampa 179:- Plast. LED ljuskälla medföljer. H23 cm. LED livstid ca. 25 000
timmar. Vit. 603.478.47

5

UNDERLIG skummadrass för juniorsäng 449:B70×L160 cm. 10 cm tjock. Vit. 303.393.92

6

HAMPDÅN kudde, mjukare 59:- Fyllning
i polyesterfiber. Tyg i polyester och bomull från
mer hållbara källor. L50×B60 cm. 202.697.28

7

SUFFLETT sängtält 130:- Polyester. H80 cm.
Passar sängar med bredd: 70, 80 och 90 cm.
Rosa. 803.324.68

8

HEMMAHOS matta 199:- Lugg i 100% nylon.
Baksidesbeläggning i gummi. B100×L160 cm.
Grå. 603.566.91

9

FABLER BJÖRN mjukdjur 15:- Tyg/fyllning i
polyester. L21 cm. Beige. 001.414.01

SOLBO
LED bordslampa

179:UNDERLIG
skummadrass
för juniorsäng

449:-

30 Barnens IKEA

1

10

MÖJLIGHET
sängficka

59:-

10 MÖJLIGHET sängficka 59:- Polyester.
B75×H27 cm. Blå. 804.213.89

Barnens IKEA 31

6
3

2
5

1

FRIHETEN hörnbäddsoffa
med förvaring

3795:-/st

Stor familj,
färgstarka idéer
Två vuxna. Fem barn. När familjen är stor och ytan inte räcker
till behöver du kvadratsmarta idéer för att vardagen ska flyta på
och alla ska kunna sova gott. Det handlar om att skapa tid – och
plats – för det som verkligen betyder något: nämligen familjen.
1

2
4

STOCKHOLM 2017
matta, slätvävd

3795:-

3

Nytt FRIHETEN hörnbäddsoffa med förvaring 3795:- styck med fast klädsel i polyester.
B230×D151/90, H94 cm. Sits H 44 cm. Bäddmått
140×204 cm. SKIFTEBO blå. 492.975.61
KROKUSLILJA kudde 39:- Tyg i 100% mer hållbar
bomull. Fyllning av 100% återvunnen polyester.
L30×B60 cm. 004.258.43
SOMMARASTER kudde 39:- Tyg i 100% mer
hållbar bomull. Fyllning av 100% återvunnen
polyester. L30×B60 cm. Vit/flerfärgad. 304.260.30

4

5

6

STOCKHOLM 2017 matta, slätvävd 3795:Slityta i 100% ren ny ull. Varp i 100% mer hållbar
bomull. B250×L350 cm. Handgjord. Randig/
röd. 003.452.38
BLÅHAJ mjukleksak 199:- Tyg i polyester.
Fyllning i polyesterfibrer. Rekommenderas från
18 månader. L100 cm. 303.735.88
JOHANNE pläd 299:- 100% mer hållbar bomull.
B130×L170 cm. Svart/naturfärgad. 703.858.48
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2

NORDLI byrå
med 6 lådor

1895:-

3

4

TRONES
skoskåp/förvaring

199:-/2 st

I en stor familj kan hallen bli en besvärlig flaskhals, inte
minst på morgonen. För att göra det lättare för alla att komma
och gå har man här satsat på färgkodad förvaring i en maximerad
förvaringslösning. En hel vägg med skoskåp håller ordning på
familjens skor och massor av krokar i exakt rätt höjd tar hand
om alla jackor och väskor.

1

5580:-

5

PLATSA förvaringskombination

1

6

ALGOT väggförvaringskombination

1170:-/st

2

3

4
5

6

PLATSA/SANNIDAL/RIDABU förvaringskombination 5580:- B220×D57, H231 cm.
Justerbara fötter. Vit. 792.521.08 Knoppar och
handtag säljs separat.
NORDLI byrå med 6 lådor 1895:- Lackad
och folierad yta. B120×D47, H54 cm. Vit.
292.394.97
SUNDLANDET öppen garderob 1795:Folierad yta och spegelglas. B79×D44,
H187 cm. Vit. 004.219.15
TRONES skoskåp/förvaring 199:-/2 stycken
i plast. B52×D18, H39 cm. Vit. 003.973.07
BEKVÄM trappstege, 3 steg 399:- Betsad, klarlackad massiv bok. H63 cm. Max 100 kg.
Svart. 902.198.29
ALGOT väggförvaringskombination 1170:- styck
i folie och lackat stål. B132×D41, H199 cm.
Vit. 792.762.46
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Ljusslingor, även
denna variant med
LED, bör av säkerhetsskäl alltid fästas
ordentligt.
När man delar rum med yngre
syskon kan en gardin fungera
som rumsavdelare för att skapa
känslan av en personlig sfär.
6

2
3

1

4

SLÄKT sängstomme
med förvaring

2270:1

2
3
4

5
5

MICKE
skrivbord

6

799:7

8

36 Stor familj, färgstarka idéer

Nytt SLÄKT sängstomme med förvaring
2270:- Folierad och lackad yta. B96×L206,
H91 cm. Bäddmått 90×200 cm. LURÖY ribbotten
är inräknad i priset men plockas separat. Vit.
103.629.77 Madrass säljs separat.
VÅRELD överkast 249:- 100% mer hållbar
bomull. B150×L250 cm. Mörkgrå. 003.464.45
NISSEDAL spegel 299:- Spegelglas och folierad
yta. B65×H65 cm. Vit. 203.203.12
LEDSJÖ LED vägglampa 499:- styck i rostfritt
stål och glas. B6×L60 cm. Denna lampa har
inbyggda lysdiodlampor A++ till A. LED livstid
ca. 25 000 timmar. 403.597.61
MICKE skrivbord 799:- Lackad yta och lackat
stål. B105×D50, H75 cm. Vit. 802.130.74
FUBBLA LED vägglampa 249:- styck i lackat
stål. H15 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
Vit. 003.815.99
Nytt VITVAL våningssängstomme 1995:Lackat stål och polyester. Rekommenderas
från 6 år. B97×L207, H162 cm. Bäddmått
90×200 cm. Vit/ljusgrå. 804.112.72 Madrasser
säljs separat. (Max 13 cm tjock).
MÖJLIGHET påslakanset 199:- 100% mer hållbar
bomull. Påslakan B150×L200 cm. 1 örngott
L50×B60 cm. Rosa/grafiskt mönstrad.
704.212.76

7
8

1995:-

VITVAL våningssängstomme

Har du en liten nattvandrare
hemma? En batteridriven LEDsensorlampa i hallen lyser upp
vägen till föräldrarnas sovrum.

Barnen växer så snabbt!
Och då är de här utdragbara sängarna toppen
eftersom de växer i takt
med barnen.

6
7
2

TROLLBO
taklampa

199:-

1

2990:-

1195:-/st
MINNEN växasäng

STUVA/FRITIDS förvaringskombination

3
1

4

5

STUVA/FRITIDS förvaringskombination 2990:Folierad och lackad yta. B120×D50, H192 cm.
Vit/ljusblå. 392.761.30
2 Nytt TROLLBO taklampa 199:- Plast varav
minst 20% i återvunnet material. Ø37 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D.
Ljusgrön. 803.468.75
3 TROFAST väggförvaring 369:- styck i klarlackad
massiv furu och plast. L93×D21, H30 cm.
Ljus vitbetsad furu/vit. 491.023.04
4 TROFAST förvaringskombination med
backar 699:- styck i klarlackad massiv furu och
plast. B94×D44, H52 cm. Ljus vitbetsad furu/
vit. 091.025.32
5 LÄTT barnbord med 2 stolar 199:- Massiv
furu och folierad yta. Bord L63×B48, H45 cm.
Stol B29×D29, H50 cm. Sits H28 cm. Vit/furu.
501.784.11
6 STÖTTA LED tak-/vägglampa, batteridriven 99:med inbyggd LED-ljuskälla. Plast. Ø20, H3,2 cm.
Vit. 602.771.37
Batterier säljs separat: 4 st AA.
7 MINNEN växasäng 1195:- styck i lackat stål.
B85×L135–206, H92 cm. Bäddmått
80×130/165/200 cm. LURÖY ribbotten är
inräknad i priset men plockas separat.
Gul. 292.895.19 Madrass säljs separat.
8 IKEA PS LÖMSK snurrfåtölj 599:- Sits i plast.
Sufflett i polyester. Rekommenderas från 3 år.
B59×D62, H75 cm. Sits H17 cm.
Vit/röd. 104.071.36
9 Nytt NÖJSAM korg 69:-/set om 2
i polyester. Storlekar: L19×B11, H11 cm.
och L24×B14, H14 cm. Vit/röd. 404.213.05
10 LILLEPLUTT mjukdjur 59:- Polyester.
Rekommenderas från 0 år. Grå/vit. 002.604.51

8

IKEA PS LÖMSK
snurrfåtölj

599:-

9

10
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360 cm

220 cm
METOD kök med VEDDINGE vit och ASKERSUND
ljust askmönstrade luckor/lådfronter, MAXIMERA
mjukstängande fullutdragslådor, UTRUSTA
trådback samt UTRUSTA dörrdämpare. Här med
HACKÅS knopp och handtag samt EKBACKEN måttbeställd bänkskiva i matt antracit laminat.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Vad ingår i priset? Se s. 193.

32 835:För vitvaror tillkommer:
För köksbelysning tillkommer:

33 965:1646:-

3

Vill du ha mer information eller läsa mer om våra
olika servicetjänster? Se s. 190.

1

MATÄLSKARE
varmluftsugn

2995:-

De här välorganiserade lådorna
gör det lätt att hitta och kan
inspirera barnen att hjälpa till
i köket.
4

399:-

Gemensamma måltider är viktiga för alla familjer, men den
här platsen handlar om så mycket mer än att bara laga mat
och äta. Det är också hemmets hjärta där allt kan hända. Här
pluggas det inför matteprov, planeras semestrar eller läggs
det stora 2000-bitarspusslet.

1

2

MATÄLSKARE varmluftsugn 2995:Användbar volym: 71 l. Har alla viktiga basfunktioner. B59,5×D55, H59,5 cm.
Rostfritt stålfärg. 5 års garanti. 403.687.65
IKEA 365+ matlåda med lock, rektangulär 49:styck i plast och silikongummi. L21×B15, H23 cm.
4,2 l. Snäpplocket förhindrar läckage och gör
burken aromtät. 592.768.22

40 Stor familj, färgstarka idéer

3

4

ÄLMAREN köksblandare 899:- Metalliserad
mässing. H36 cm. Rostfritt stålfärg.
10 års garanti. 004.551.61
AGAM juniorstol 399:- Lackad yta.
Rekommenderas från 3 år. B41×D43, H79 cm.
Sits H52 cm. Svart. 702.535.41

AGAM
juniorstol

2

Lekfull förvaring

6

PÄRKLA
förvaringsväska

20:-

Allting har ett slut – även spännande lekar med utklädningskläder, pärlplattepyssel och kreativt skapade i lera. Smart
förvaring gör det lättare att städa upp i röran, så att allt blir
lika enkelt att hitta i morgon igen.

7

1

8

2

FLISAT leksaksförvaring med hjul

299:-

199:-

MOPPE minibyrå

9

3

KLUNKA
tvättsäck

99:-

1

11
10

4

5
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39:-/st

DRÖNA låda

Nytt TJENA förvaringslåda med lock 39:Papper varav 80% återvunnet material.
L35×B25, H20 cm. Gul. 304.341.34
2 MOPPE minibyrå 199:- Obehandlad björkplywood. Visas här målad. B42×D18, H32 cm.
402.163.57
3 KLUNKA tvättsäck 99:- Polyester.
Ø36, H60 cm. 60 l. Vit/svart. 503.643.71
4 SAMLA låda med lock 19:- styck i plast.
B28×D20, H14 cm. 5 l. Transparent. 498.716.76
5 LÅDDAN förvaringstavla med sugproppar
179:-/6 delar i plast och syntetgummi.
L44×B32, H9 cm. Blandade färger. 203.242.92
6 PÄRKLA förvaringsväska 20:- Polyester och
plast. B55×D49, H19 cm. 503.953.82
7 HELMER lådhurts på hjul 349:- Lackat stål.
B28×D43, H69 cm Vit. 102.510.45
8 FLISAT leksaksförvaring med hjul 299:Klarlackad massiv furu och plast. L44×B39,
H31 cm. 102.984.20
9 GLIS låda med lock 20:-/3 stycken i plast.
L17×B10, H8 cm. Rosa/vit/gul. 200.474.50
10 Nytt DRÖNA låda 39:- styck i polyester och
100% återvunnet papper. B33×D38, H33 cm.
Orange. 504.439.72
11 KALLAX hylla 299:- Lackad yta. B77×D39,
H77 cm. Vit. 202.758.14
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2

5

1

49:-/set om 2

HAVSTA förvaringskombination
med skjutbara vitrindörrar

4695:-

3

KUNGSFORS
nätpåse

Familjeliv i
medveten vardag
Det här unga paret ville ha ett lugnare och mer medvetet liv.
Och det har de skapat i den här lilla, (men ändå lagom stora),
lägenheten i stan. Genom att fokusera på enkelhet kan de få
ut det mesta av sitt kompakta hem, även när familjen växer.
1

4

RÖNNINGE
stol

795:-/st

2

HAVSTA förvaringskombination med skjutbara
vitrindörrar 4695:- Betsad, klarlackad massiv
furu och härdat glas. B121×D47, H212 cm.
Mörkbrun. 992.659.11 Belysning säljs separat.
RANARP taklampa 349:- Lackat stål.
Ø38 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Off-white. 203.909.70

3

4
5

INGATORP utdragbart bord 2995:- Betsat, klarlackat askfaner. Ø110/L155, H74 cm. Plats för
4 - 6 personer. Svart. 802.170.72
RÖNNINGE stol 795:- styck i klarlackad björk.
B46×D49, H79 cm. Sits H45 cm. 104.225.04
KUNGSFORS nätpåse 49:-/set om 2 i 100%
mer hållbar bomull. Naturfärgad. 203.728.34
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160 cm

170 cm

210 cm

2

1 METOD kök med LERHYTTAN svartlaserade
luckor/vitrinluckor/lådfronter, MAXIMERA mjukstängande fullutdragslådor och UTRUSTA dörrdämpare. Här med ENERYDA handtag/knoppar
och OXSTEN måttbeställd bänkskiva i vit
kompositsten.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Vad ingår i priset? Se s. 193.

3

KNAGGLIG
låda

99:-/st

29 200:För vitvaror tillkommer:
För köksbelysning tillkommer:

21 475:1246:-

4

Vill du ha mer information eller läsa mer om våra
olika servicetjänster? Se s. 190.

5

VARDAGEN
karaff
med lock

29:6

1

En bättre vardag och ljusare framtid för vår planet. Men
inget hem kan ställa om över en natt, så den här familjen
började i köket. Och även små förändringar gör stor
skillnad – som att handla lokalt, laga mat efter säsong
och alltid välja andra alternativ i stället för plast.

29 200:-

METOD/LERHYTTAN kök

2

3
4

TORNVIKEN vägghylla 399:- styck med lackad
yta och förnicklat stål. B120×D30, H24 cm.
6 krokar medföljer. Off-white. 603.916.61
KNAGGLIG låda 99:- styck i obehandlad
massiv furu. B46×D31, H25 cm. 702.923.59
VADHOLMA köksö 2495:- Arbetsskiva
i slaktarblocksmönster med tjockt ekfaner
och kärna av spånskiva. B79×D62,5, H90 cm.
Svart/ek. 403.661.15

5
6

VARDAGEN karaff med lock 29:- Klarglas
och silikongummi. Ø9, H24,5 cm. 1 l. 502.919.21
VARDAGEN glas 39:-/6 stycken i härdat
klarglas. 31 cl. H11 cm. Kan även användas till
varma drycker. 002.869.17
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1

UPPVAKTA
kruka

6

49:-

7

GRÖNLID
2-sitsbäddsoffa

7595:-

5

Rummet där du kan komma ikapp med allt – jobb, vänner eller
avkoppling. Här ser vi att ett litet och kvadratsmart vardagsrum
kan vara både mjukt och inbjudande. En bra grej är att bäddsoffan
ger en extra sovplats vilket är toppen när mor- eller farföräldrar
kommer på besök.

9

8

995:-

3

2

STRANDMON
barnfåtölj

TRANGET
matta, slätvävd

1995:1
4

2
Dockskåp och vägghylla i ett.
Anpassningsbar möbel som
dessutom är tillverkad av 50
procent förnybara material.
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3

Nytt UPPVAKTA kruka 49:- Stengods.
Innerkruka max. Ø12, H13 cm. Vit/naturfärgad.
304.419.93
Nytt TRANGET matta, slätvävd 1995:- med slityta i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar bomull.
B170×L240 cm. Handgjord, varje matta är unik.
Blandade blå nyanser. 104.385.38
FLISAT dockhus/vägghylla 399:- Klarlackad
massiv furu. B58×D22, H59 cm. 502.907.85

4
5

6

FLISAT barnpall 179:- styck i klarlackad massiv
furu. B24×D24, H28 cm. 402.735.93
GRÖNADAL gungstol 1995:- Klarlackad rotting,
massiv ask och stål. B57×D82, H86 cm. Sits H42 cm.
Grå/naturfärgad. 10 års garanti. 903.200.97
Nytt GRÖNLID 2-sitsbäddsoffa 7595:Avtagbar klädsel i bomull från mer hållbara
källor, polyester och lin. B196×D98, H104 cm.
Sits H49 cm. Bäddmått 140×200 cm. SPORDA
naturfärgad. 10 års garanti. 092.821.18

7

8
9

ARÖD golv-/läslampa 499:- Lackat stål. H170 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Antracit. 303.890.99
YPPERLIG soffbord 399:- Klarlackad björk och
lackat stål. Ø50, H40 cm. Mörkgrå. 903.465.92
STRANDMON barnfåtölj 995:- Fast klädsel
i polyester. Rekommenderas från 3 år.
B56×D62, H71 cm. Sits H28 cm. VISSLE grå.
703.925.42
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Finns det plats för en till?
Genom att ta bort den inbyggda
garderoben och skapa en ny
på andra sidan fick familjen en
mysig hörna för en spjälsäng.

Bara 38 cm djup –
den här grundare
garderoben är helt
perfekt på små ytor.

1

5

2645:-/st
PAX/BERGSBO garderob

4

6
7

GULSPARV
påslakanset
för spjälsäng

129:-

2

8

RAST byrå
med lådor

299:3

Med småbarn är det kanske inte ofta man får sova en hel
natt, särskilt inte i ett delat rum. Därför präglas det här
rummet av smarta och okomplicerade lösningar. Generösa
textilier, individuella lampor och en lugn färgskala bäddar
för vilsamma nätter för hela familjen.

2795:HEMNES sängstomme

1

2

3

PAX/BERGSBO garderob 2645:- styck
B100×D38, H236 cm. Vit. 991.194.63
Knoppar säljs separat.
Nytt BERGPALM påslakanset 299:- 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.
2 örngott L50×B60 cm. Grå/rand. 404.232.48
HEMNES sängstomme 2795:- Betsad, klarlackad
massiv furu. B194×L211, H120 cm. Bäddmått
180×200 cm. SKORVA mittbalk är inräknad i priset
men plockas separat. Svartbrun. 299.315.63
Madrasser säljs separat.

4
5

6

VANDRING HARE mjukleksak 99:- Polyester.
Rekommenderas från 0 år. L40 cm. 402.160.84
GULLIVER spjälsäng 899:- Lackad massiv bok.
B66×L123, H80 cm. Bäddmått 60×120 cm.
Avtagbar spjälsida. Vit. 102.485.19 Madrass
säljs separat.
LURIGA LED nattlampa 149:- Plast och syntetiskt
gummi. H12 cm. Denna ljusarmatur har en inbyggd LED-ljuskälla i energiklasserna:
A++ till A. LED livstid ca. 25 000 timmar.
Vit. 504.242.66

7

8

Nytt GULSPARV påslakanset för spjälsäng
129:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan
B110×L125 cm. Örngott B35×L55 cm.
Randig/blå. 104.270.64
RAST byrå med 3 lådor 299:- Obehandlad massiv
furu. B62×D30, H70 cm. 753.057.09
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Inget är
som hemlagat

7

BITTERGURKA
ampel

99:-

På vår väg mot en mer medveten livsstil erbjuder vi produkter
som gör matlagningen hemma enkel, nyttig och mer hållbar.
Med mer smak och mindre matsvinn. Mums!
6

APTITLIG
slaktarblock

149:-

1

SMAKRIK
rapsolja

25:-

9

4

2

179:-

8

STABIL
ånginsats

69:-

IKEA 365+
matlåda med lock, 1 l

1

RISATORP
korg

79:10

5

VARDAGEN
kökshandduk

39:-/st
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29:-

OUMBÄRLIG
gryta med lock

55:-/st
3

EGENTID
frukt- och örtte

KORKEN burk
med lock, 1 l

19:-

SMAKRIK rapsolja 25:- Ramslök.
Ekologisk. 250 ml. 404.055.41
2 IKEA 365+ matlåda med lock 55:- styck
i värmebeständigt glas och bambu. L21×B15,
H7 cm. Rymmer 1 l. 092.690.65
3 RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat
björkfaner. L25×B26, H18 cm. Vit. 902.816.18
4 OUMBÄRLIG gryta med lock 179:- Rostfritt stål
med ett mellanskikt av aluminium. Ø23 cm. 5 l.
902.864.23
5 VARDAGEN kökshandduk 39:- styck i 100%
förnybart lin. B50×L70 cm. Beige. 802.926.36
6 APTITLIG slaktarblock 149:- Bambu. L45×B36 cm.
3,3 cm tjock. 002.334.29
7 BITTERGURKA ampel 99:- Lackat stål och
bambu. Ø29, H37 cm. Vit. 902.857.82
8 STABIL ånginsats 69:- Rostfritt stål. Ø23 cm.
5 l. H8 cm. Passar i de flesta 4 - 5 liters grytor.
301.523.46
9 EGENTID frukt- och örtte 29:- 125 g.
Pepparmint/kakao/UTZ-certifierad 804.126.91
10 KORKEN burk med lock 19:- Återvunnet glas
Ø12, H16,5 cm. Rymmer 1 l. 502.135.46
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5

6

NYHAMN
3-sitsbäddsoffa
med skummadrass

2595:-

En familj av vänner

2
1

Vardagen – och hyran – blir alltid lite bättre när man är flera
som delar den. De här tre vännernas lägenhet möblerad med
minimal budget har gemensamma ytor där de kan umgås
och privata krypin när de behöver tid för sig själva.
1

3

2
3

4

4

Nytt STRÄVKLINT kuddfodral 39:- 100% mer
hållbar bomull. L50×B50 cm. Mörklila/klarrosa.
404.438.35
Nytt SISSIL kuddfodral 149:- 100% mer hållbar
bomull. L65×B65 cm. Blå. 604.326.85
KLIPPAN 2-sitssoffa 1995:- med avtagbar klädsel
i polyester. B180×D88, H66 cm. Sits H43 cm.
KABUSA mörkgrå. 10 års garanti. 092.517.77
LACK sidobord 89:- styck med folierad och
lackad yta. L55×B55, H45 cm. Svartbrun. 801.042.68

5

6

SKURUP golvlampa upp 299:- Lackat stål.
H118–187 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Svart. 403.260.06
Nytt NYHAMN 3-sitsbäddsoffa
med skummadrass 2595:- och avtagbar
klädsel i polyester. B200×D97, H90 cm.
Sits H41 cm. Bäddmått 140×200 cm.
SKIFTEBO gul. 792.975.93

89:-/st
LACK sidobord
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Ljus för tre: att gruppera
flera lampor tillsammans är
en strålande idé som inte gör
hål i plånboken.

4

SKALLRAN
lampfot

49:-/st
5

2300:-

IVAR förvaringskombination

1
2

En plats för måltider på veckorna, sällskapsspel på helgerna
eller pyssel alla dagar i veckan? Tack vare det modulära
matbordet – tre mindre bord som ställts ihop till ett – och
massor av extra stolar fungerar det här rummet för flera
olika aktiviteter.

6

1

3

345:KARLJAN stol

2

3

4

SNILLE skrivbordsstol 229:- Plast och lackat stål.
Sits B45×D39, H39–51 cm. Vit/silver. 790.462.60
MELLTORP bord 399:- styck med folierad yta
och lackat stål. L125×B75, H74 cm. Vit.
190.117.77
Nytt KARLJAN stol 345:- Lackat stål,
polyeter och polyester. B49×D55, H81 cm.
Sits H46 cm. Röd/KABUSA röd. 804.439.04
Nytt SKALLRAN lampfot 49:- styck
i lackat aluminium. Ø14, H10,7 cm.

5

6

I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Mörkgrå.
704.201.30 Ljuskälla säljs separat.
IVAR förvaringskombination 2300:Obehandlad massiv furu. Visas här målad.
B259×D30, H124 cm. 992.483.80
TERJE klappstol 139:- styck i betsad, klarlackad
massiv bok. B44×D51, H77 cm. Sits H46 cm.
Vit. 802.224.41
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300 cm

1. METOD kök med HÄGGEBY vita luckor/lådfronter,
MAXIMERA mjukstängande fullutdragslådor,
UTRUSTA trådback och dörrdämpare. Här med
GUBBARP knopp och handtag samt LILLTRÄSK
bänkskiva i vit laminat.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Vad ingår i priset? Se s. 193.

5

7984:För vitvaror tillkommer:

18 375:-

6

Vill du ha mer information eller läsa mer om våra
olika servicetjänster? Se s. 190.

7

1

2

3
4

5

6

7

8

FLITIGHET servis 199:-/18 delar i stengods.
Innehåller: tallrik 26 cm, djup tallrik 22 cm
och assiett 20 cm, 6 av varje. Vit. 303.339.22
IKEA 365+ glas 39:-/6 stycken i härdat och
värmetåligt klarglas. 30 cl. 702.783.58
ANNONS gryt-/kastrullset 99:-/5 delar
i rostfritt stål, aluminium, plast och härdat
klarglas. Innehåller: kastrull 0,9 l, kastrull med
lock 1,7 l och gryta med lock 2,8 l. 902.074.02
FOTO taklampa 199:- Lackat aluminium.
Ø38 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
103.907.01
Nytt TERTIAL arbetslampa 99:- styck i lackat
stål. Skärm Ø17 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Blå. 804.472.09
SKÅDIS förvaringstavla 179:- styck med lackad
yta. B76×H56 cm. Vit. 103.216.18
SKÅDIS tillbehör säljs separat.
NISSE klappstol 129:- styck i lackat stål och
plast. B45×D47, H76 cm. Sits H45 cm.
Svart. 301.150.66
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2

3

7984:METOD/HÄGGEBY kök

SKÅDIS
förvaringstavla

179:-/st

Sätt upp så många förvaringstavlor du vill för
alla redskap, kastruller
och skärbrädor som du
använder regelbundet.

FLITIGHET servis

199:-/18 delar
4

8

8

1

SVENSHULT
vägghylla
med förvaring

Trä är ett pålitligt material som
alltid håller stilen – här med
accenter i rött och blått – så
räkna med att ha möblerna i
ditt liv under lång tid framöver.

249:-/st

5

2

4
3

Här bor en student som uppskattar smarta möbler till låga priser.
Med en säng som kan bli två sängar, en dubbelsäng eller till och med
en soffa får man väldigt bra valuta för pengarna. Och med ett skrivbord som kan fällas ut när det behövs och fällas upp resten av tiden
blir rummet ännu smartare.

1

2

3

Nytt SVENSHULT vägghylla med förvaring
249:- styck i lackat stål och hyllplan med folierad
yta. B41×D20, H41 cm. Brunröd/vitlaserad ekeffekt. 804.000.75
ÄNGSLILJA påslakanset 149:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. 1 örngott
L50×B60 cm. Grå. 303.186.67
UTÅKER stapelbar säng 1795:-/2 stycken
i obehandlad furu. B83×L205, H23 cm.
Bäddmått 80/160×200 cm. 003.604.84
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4
5
6
7
8

UGILT matta, slätvävd 249:- styck i jute och
bomull. B80×L150 cm. Grå/beige. 604.187.74
Nytt NIKKEBY klädställning 599:- Lackat stål.
B80×D40, H170 cm. Röd. 804.515.07
JOFRID kuddfodral 149:- styck i bomull och lin.
L65×B65 cm. Naturfärgad. 603.957.77
Nytt VIGDIS kuddfodral 59:- 100% ramie.
L50×B50 cm. Svartgrå. 904.326.79
IVAR hylla med bord/skåp/hyllplan 3645:Massiv furu. B259×D30, H179 cm. 693.047.54

6

7

3645:IVAR hylla med bord/skåp/hyllplan

9

7
8

3

11

MALM byrå
med 6 lådor

1195:-

1

10

NOLMYRA
fåtölj

349:-

SKUGGBRÄCKA
påslakanset

399:-

Obehandlade trämöbler är lätta
att måla eller betsa så här kan
du släppa loss din kreativitet!

12

2

BRIMNES sängstomme
med förvaring

2990:-

4

5
7

8

Funktionella basprodukter behöver inte vara tråkiga! Här ser vi
två sovrum som har inretts på väldigt olika sätt. Det ena har packats
med förvaringslösningar och personlighet. Den andra har gjorts till
en oas i pastellfärger. Du väljer själv hur ditt rum ska se ut.
1

2

3

Nytt SKUGGBRÄCKA påslakanset 399:Bomull från mer hållbara källor och viskos.
Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.
Vit/svart. 904.390.63
BRIMNES sängstomme med förvaring
och gavel 2990:- Folierad yta. B146×L234,
H111 cm. Bäddmått 140×200 cm. Vit.
590.991.36 Madrass säljs separat.
MALM byrå med 6 lådor 1195:- Betsat,
klarlackat askfaner. B80×D48, H123 cm.
Svartbrun. 704.036.06
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4

5

6

JÄRVFJÄLLET ställbar kontorsstol 1695:Polyester och lackat stål. Sits B52×D46,
H45–56 cm. GUNNARED beige. 704.199.52
LINNMON/ODDVALD bord 499:Mönstertryckt lackad yta och benbockar
i massiv lackad furu. L150×B75, H73 cm.
Svartbrun/svart. 890.020.10
ADDE stol 99:- Plast och lackat stål.
B39×D47, H77 cm. Sits H45 cm. Stapelbar.
Vit. 102.191.78

9

10

11

13

12

13
6

ADDE
stol

99:-

14

GJÖRA
sängstomme

2795:-

14

MACKAPÄR klädhängare med skoförvaring
599:- styck i lackat stål. B78×D32, H193 cm.
6 krokar medföljer. Vit. 303.347.52
NISSEDAL spegel 299:- Spegelglas och
folierad yta. B40×H150 cm. Kan även hängas
horisontellt. Vit. 303.203.16
Nytt MARJUN rumsförmörkande gardiner
499:-/par i polyester. B145×L250 cm.
Lila. 404.234.08
NOLMYRA fåtölj 349:- Klarlackat björkfaner
och polyester. B64×D75, H75 cm. Sits H40 cm.
Björkfaner/grå. 102.335.32
RAST byrå med 3 lådor 299:- styck i obehandlad
massiv furu. Visas här målad. B62×D30, H70 cm.
753.057.09
REGOLIT taklampskärm 20:- styck i rispapper.
Ø45 cm. Vit. 701.034.10 Upphäng säljs
separat.
SKOGSALM påslakanset 449:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott
L50×B60 cm. Rosa. 804.233.31
GJÖRA sängstomme 2795:- Massiv björk.
B174×L211, H175 cm. Bäddmått 160×200 cm.
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men
plockas separat. 691.563.05
Madrasser säljs separat.
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6

Praktiskt i
badrummet

1

TACKAN tvålpump

10:-

49:-/5 st

LOSJÖN hängare

8

FYLLEN
tvättkorg

79:-

Även om man drömmer om en helt egen badrumsoas kan de här badrumsartiklarna underlätta både
hygien och harmoni i ett delat badrum.

7

BOLMEN toalettborste

10:2
FNISS avfallshink

3

10:-

SKÅDIS förvaringstavla,
kombination

379:5

9

499:GRUNDTAL rullvagn

1

IMMELN krok

49:-/2 st
10

SNÄPP
pedalhink

79:4

SVAMPIG
svamp

7:-/3 st
64

TACKAN tvålpump 10:- Glas och plast.
H17 cm. 250 ml. Vit. 903.223.03
2 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 379:Lackad yta och plast. B56×H56, D12 cm.
Vit. 092.165.95
3 FNISS avfallshink 10:- Plast. Ø28,
H28 cm. 10 l. Vit. 402.954.39
4 SVAMPIG svamp 7:-/3 stycken. Två svampar i
en – en mjuk sida till diskning och en grövre
sida till mer kraftfull rengöring. L11×B7 cm.
Gråvit. 602.576.05
5 IMMELN krok 49:-/2 stycken i förzinkat och
lackat stål. Fästes med sugpropp. 803.541.15
6 LOSJÖN hängare 49:-/5 stycken i plast.
Blandade färger. Fäster med dubbelhäftande
tejp. 902.257.93
7 BOLMEN toalettborste/hållare 10:Plast. H36,5 cm. Svart. 601.595.20
8 FYLLEN tvättkorg 79:- Nylon och polyester.
Ø45, H50 cm. 79 l. Vit. 204.080.17
9 GRUNDTAL rullvagn 499:- Rostfritt stål och
plast. B48×D24, H77 cm. 601.714.33
10 SNÄPP pedalhink 79:- Plast. Ø26, H29 cm. 5 l.
Vit. 002.454.27

65

3

1

2

15 195:-

KONGSFJORD kontinentalsäng

4

IDÅSEN vitrinskåp
med skjutdörrar

2995:-

En ljusare framtid
Hon har precis gått i pension, är nyinflyttad i stan och supertaggad på att kickstarta sin nya fas i livet i den här eleganta
och kompakta ettan. Genom att flytta till en liten bostad som
är helt i hennes stil, upptäcker hon att hon nu faktiskt har
mer av allt: mer frihet, mer tid och mer energi för det liv
hon verkligen älskar.
1

2

Nytt KNIXHULT taklampa 549:- Klarlackad
bambu. Ø40, H53 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. 404.048.86
KONGSFJORD kontinentalsäng 15 195:- i sammet.
Du får stöd på rätt ställen med hjälp av
individuellt inkapslade pocketresårer i madrasskärnan, eftersom de rör sig oberoende av
varandra och följer din kropp precist.

3

4

B160×L217, H135 cm. Bäddmått 160×200 cm.
SANDBACKA mörkgrå. 391.867.71
IKEA PS 2017 bordslampa 349:- Lackat stål och
plast. Ø23 cm. H32 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. Gyllenbrun. 104.276.53
IDÅSEN vitrinskåp med skjutdörrar 2995:Härdat glas och lackat stål. B120×D45, H140 cm.
Beige. 10 års garanti. 803.609.51
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5

JONAXEL förvaringssystem kan användas
för att matcha alla
stilar – och alla små
utrymmen.

SKUGGIS
krok

49:-/st

6

8

1

2

JONAXEL
förvaringskombination

1136:7

EVEDAL
golvlampa

1995:9

MILSBO
vitrinskåp

1995:-

Färre saker, mer glädje! En annan aspekt av att bo på mindre yta är att
man också måste minska ner på grejerna. Men fördelen är att det blir
lättare att hålla ordning. Smart förvaring, som den dubbelarbetande
rumsavdelaren, är perfekt för att visa upp de fina glasföremålen och
böckerna som hon alltid blir så glad av att se.
1

2
3

1495:BUSKBO fåtölj

4

3

ELVARLI förvaringskombination 8100:Lackad yta och lackat aluminium. B259×D51,
H222–350 cm. Vit. 091.878.09
EVEDAL golvlampa 1995:- Marmor, massiv ek
och glas. Ø41, H145 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. Grå. 403.585.92
Nytt BUSKBO fåtölj 1495:- Klarlackad rotting.
B72×D63, H75 cm. Sits H40 cm. Rotting/DJUPVIK
vit. DJUPVIK sittkudde är inräknad i priset men
plockas separat. 792.990.16

4

5
6
7

STOCKHOLM 2017 puff 1295:- Fast klädsel
i bomullssammet från mer hållbara källor och
polyester. Ø50, H42 cm. SANDBACKA mörkgrå.
903.445.07
SKUGGIS krok 49:- styck i klarlackad bambu.
B6,4×D2, H11 cm. 203.501.63
Nytt JONAXEL förvaringskombination 1136:Lackat stål. B100×D51, H174 cm. Vit. 492.976.60
Nytt JONAXEL förvaringskombination
359:- styck i lackat stål. B25×D51, H70 cm.
Vit. 592.971.41

8

9

NISSEDAL spegel 299:- Spegelglas och folierad
yta. B40×H150 cm. Spegeln går att svänga, om
du väljer att montera den med de medföljande
gångjärnen. Svart. 303.203.21
MILSBO vitrinskåp 1995:- Lackat stål och härdat
glas. B73×D42, H175 cm. Låsbart - gör att du kan
förvara dina saker på ett säkert sätt. 2 nycklar
medföljer. Du kan enkelt komplettera ditt
vitrinskåp med integrerad belysning tack
vare kabeluttaget på ovansidan. Antracit.
303.964.48 Belysning säljs separat.
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300 cm

7

1
METOD/ Nytt VOXTORP mörkgrå luckor/lådfronter,
TUTEMO öppen förvaring, MAXIMERA mjukstängande fullutdragslådor och UTRUSTA dörrdämpare. Här med EKBACKEN bänkskiva i ljusgrå
betongmönstrad laminat.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Vad ingår i priset? Se s. 193.

2

19 895:För vitvaror tillkommer:

17 980:-

Vill du ha mer information eller läsa mer om våra
olika servicetjänster? Se sidan 190.

1

2

3

4

5
6
7

8

9

JAKOBSBYN taklampskärm 249:- Klarglas.
Ø30, H25 cm. 903.330.52 Upphäng säljs
separat.
KLOVAN taklampskärm 149:- styck i klarglas.
Ø15, H20 cm. 203.940.96 Upphäng säljs
separat.
Nytt NILSOVE karmstol 795:- styck i klarlackad
rotting, bambu och lackat stål. B57×D57, H82 cm.
Sits H44 cm. Rotting/vit. 504.343.12
IKEA 365+ matlåda med lock, fyrkantigt 45:styck i värmetåligt glas och bambu. L15×B15,
H7 cm. 600 ml. 192.691.16
BROR hylla 720:- Lackat och förzinkat stål.
B85×D55, H110 cm. Svart. 392.726.55
SORTERA avfallskärl med lock 69:- styck
i plast. B41×D55, H28 cm. 37 l. Vit. 102.558.97
SKURUP taklampa 99:- Lackat stål och plast.
Ø19 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D. Svart.
803.973.94
MATÄLSKARE väggmonterad köksfläkt 2495:med 4 hastigheter. Utsugningskapacitet:
511 m³/tim. Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A). Effekt: 210 W.
B59,8×D45,8, H63,3 - 108,8 cm. Svart.
103.889.77
SMAKSAK varmluftsugn 3995:- Användbar
volym: 72 liter. 1 set teleskopskenor medföljer.
B59,4×D56,7, H58,9 cm. Svart. 904.117.28
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3

8

795:-/st
NILSOVE karmstol

9

5

4

IKEA 365+
matlåda,
fyrkantig

45:-/st

6

3995:SMAKSAK varmluftsugn

1

299:-/st

FRIHULT vägglampa

6

Det bästa med att bo ensam?
Att få ha badrummet helt för
sig själv. Stilren förvaring,
praktiska tillbehör och ett
formstarkt mönster: det här
personliga utrymmet har helt
klart stor personlighet.

7

9

99:-

2

3

4

GODMORGON/ODENSVIK
kommod med 2 lådor och tvättställ

2995:-

8

1

2

3

4
5

EKOLN
avfallshink

VILTO
handduksställ

399:-

Nytt FRIHULT vägglampa 299:- styck i glas
och aluminium. B23×H26,5 cm. I denna lampa
kan ljuskällor i följande energiklasser användas:
A++ till E. Kan monteras vinklad uppåt eller
nedåt. Svart. 804.315.62
GODMORGON spegelskåp med 1 dörr 1295:Folierad yta, härdat glas och spegelglas.
B40×D14, H96 cm. 4 glashyllplan medföljer.
10 års garanti. 102.302.27
DALSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 695:- Förkromad mässing. H18 cm.
10 års garanti. 002.812.98
GODMORGON kommod med 2 lådor/
ODENSVIK tvättställ 2995:- Folierad yta och
keramik. B83×D49, H64 cm. Högglans vit.
10 års garanti. 198.733.61 Tvättställsblandare
säljs separat.

5

GODMORGON högskåp 1595:Folierad yta och härdat glas. B40×D32,
H192 cm. 6 st hyllplan medföljer varav 3 i glas.
Högglans vit. 10 års garanti. 803.440.65
6 VÅGSJÖN badhandduk 49:- styck i 100%
mer hållbar bomull. B70×L140 cm.
Mörkblå. 503.536.07
7 FLODALEN badhandduk 139:- i 100% mer hållbar bomull. B70×L140 cm. Grå. 103.813.15
8 VILTO handduksställ 399:- Klarlackad massiv
björk. B57×H150 cm. 003.444.51
9 Nytt EKOLN avfallshink 99:- Lackat stål, rostfritt stål och plast. Ø17, H24 cm. 3 l. Mörkgrå.
604.273.11
10 GODMORGON väggskåp med 1 dörr
799:- styck med folierad yta och härdat glas.
B40×D14, H96 cm. 4 glashyllplan medföljer.
RESJÖN vit. 10 års garanti. 103.909.99

10
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Startkit för den
lilla garderoben
Är du redo för den stora rensningstrenden? När du har
rensat ut alla plagg du inte längre använder så kommer
det roliga: att organisera och exponera det som är kvar.

2

8
5
1

KOMPLEMENT
multihängare

59:-

ENUDDEN
hängare för dörr

39:-

6

7

KUGGIS låda
med lock

79:-

SAMLA
låda med lock

119:-

9
10

NORDRANA
hängande
förvaring

199:-

499:-

KNAPPER golvspegel

1

3

45:-/8 st
BUMERANG galge

4

KVASP krok

20:-/3 st
11
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99:-/4 st

SKUBB skolåda

KOMPLEMENT multihängare 59:Polypropen. B32×H72 cm. Vit. 603.872.11
2 SAMLA låda med lock 119:- Plast. L78×B56,
H18 cm. Rymd 55 l. SAMLA lock är inräknat
i priset men plockas separat. Transparent.
698.713.88
3 BUMERANG galge 45:-/8 stycken i massivt trä
och stål. B43 cm. Vit. 702.385.41
4 KVASP krok 20:-/3 stycken i klarlackad zink.
B3×D2, H3 cm. Mässingsfärgad. 603.981.96
5 KUGGIS låda med lock 39:- Återvunnen plast.
B18×D26, H8 cm. Vit. 202.802.07
6 KUGGIS låda med lock 59:- Återvunnen plast.
B26×D35, H8 cm. Vit. 502.823.04
7 KUGGIS låda med lock 79:- Återvunnen plast.
B26×D35, H15 cm. Vit. 602.802.05
8 ENUDDEN hängare för dörr 39:- Lackat stål
och plast. B35, H13 cm. Vit. 602.516.65
9 KNAPPER golvspegel 499:- Lackat stål och
spegelglas. B48×H160 cm. Vit. 003.962.42
10 NORDRANA hängande förvaring 199:- Plast
och bambu. B35×H90 cm. Blå. 004.206.47
11 SKUBB skolåda 99:-/4 stycken i polyester
och plast. B22×D34, H16 cm. Vit. 901.863.91
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1

NISSEDAL spegel 499:- Spegelglas och folierad
yta. B65×H150 cm. Kan även hängas horisontellt.
Svart. 703.203.19

2

MAJGULL rumsförmörkande gardiner 299:-/par
i polyester. B145×L250 cm. Ljusgrå. 303.467.50

3

ODGER stol 695:- Träplastkomposit. B45×D51,
H81 cm. Sits H43 cm. Vit/beige. 603.599.96

4

Nytt PLATSA/LÄTTHET sängstomme med förvaring
5145:- Folierad yta. B140×L244, H43/223 cm.
Bäddmått 140×200 cm. Vit. 193.029.17

5

TJENA förvaringslåda med lock 49:- Papper.
L30×B30, H30 cm. Vit. 503.954.19

3 6

Nytt LANGESUND spegel 499:- styck i spegelglas
och aluminium. Ø80 cm. Mörkgrå. 004.466.28

7

DELAKTIG LED golvlampa 799:- Stål och aluminium.
Ø14, H160 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Svart. 003.965.86

8

ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer hållbar
bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott
L50×B60 cm. Grå. 803.186.55

9

BURVIK sidobord 299:- Lackat stål och skiktlimmat
björkfaner. Ø38, H78 cm. Brickhöjd 45 cm.
Svart. 703.403.84

1

2

NISSEDAL
spegel

499:-

4

3

5145:PLATSA/LÄTTHET sängstomme med förvaring

7

6

4

8

9

Sovrum
Bra nattsömn handlar inte bara om en skön
säng – hela rummet ska kännas avkopplande.
Med rätt möbler, sköna textilier och smart
förvaring får du sovrummet organiserat,
lugnt och mysigt.
76 Sovrum

5

TJENA
förvaringslåda med lock

49:-

6

JOFRID pläd

399:-/st

Färg med
gott samvete
JOFRID pläd visar att miljösmarta
lösningar också kan vara vackra.
Pläden får sin djupa färg enbart från
ekologiska material från jordbruket,
exempelvis de blad som blir kvar efter
skörden och som annars skulle gå till
spillo. Och precis som dina favoritjeans blir den med sin blandning av
lin och bomull från mer hållbara källor
bara skönare med åren.

1

4

5
2

299:SNIDAD korg

8

HEMNES
avlastningsbord

1

SKURUP arbets-/vägglampa 229:- Lackat stål.
H94 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D. Svart.
903.260.23

2

Nytt BERGPALM påslakanset 299:- styck
i 100% mer hållbar bomull. Påslakan
B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.
Grön/rand. 004.231.94

3

SAGSTUA sängstomme 1795:- Lackat stål.
B188×L208, H140 cm. Bäddmått 180×200 cm.
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men
plockas separat. Svart. 492.688.94 Madrasser
säljs separat.

4

KNOPPÄNG ram 59:- styck med folierad
yta och plast. Bildmått B30×H40 cm. Svart.
903.871.20

5

SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. Ø54,
H39 cm. 303.949.44

6

JOFRID pläd 399:- styck i 80% bomull från mer
hållbara källor och 20% lin. B150×L200 cm.
Mörk blågrå. 203.957.41

7

BRYGGJA byrå med 9 lådor 2495:- Folierad
yta. B118×D43, H92 cm. Mörkgrå. 004.216.61

8

HEMNES avlastningsbord 499:- Betsad,
klarlackad massiv furu. B46×D35, H70 cm.
Svartbrun. 901.212.34

499:-

3

1795:SAGSTUA sängstomme

7

BRYGGJA
byrå med 9 lådor

2495:-
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2

1

Sängkläder i drömmig
och superskön bomull

SKYMNINGEN
taklampa

699:-

BJÖRKSTA
bild med ram

599:-

4

3

SKOGSALM
påslakanset

249:5

1

Nytt BJÖRKSTA bild med ram 599:Motiv av Kaitlin Rebesco. Plast och aluminium.
B140×H100 cm. Dream. 492.977.83

2

SKYMNINGEN taklampa 699:- Plast. Ø42,
H40 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D. Beige.
004.309.72

3

BRIMNES toalettbord 749:- Folierad yta och
spegelglas. B70×D42, H77 cm. Vit. 702.904.59

4

SKOGSALM påslakanset 249:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott
L50×B60 cm. Rosa. 704.233.41

5

GLITTRIG dekorationsask 149:-/set om 3
Innehåller: 1 st Ø9, H4 cm, 1 st Ø7, H5 cm och
1 st Ø11, H7 cm. Lackat stål och rostfritt stål.
Elfenbensvit/guldfärgad. 303.941.28

6

BRIMNES utdragbar dagbädd med 2 lådor
2195:- Folierad yta. B86×L205, H57 cm.
Bäddmått 80/160×200 cm. Vit. 002.287.05
Madrasser säljs separat.

7

LIERSKOGEN avlastningsbord 399:Lackat stål och lackad yta. Ø42, H74 cm.
Vit. 403.308.62
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149:-/st
JÄTTEVALLMO påslakanset

6

BRIMNES
utdragbar dagbädd
med 2 lådor

2195:7

JÄTTEVALLMO påslakanset 149:- styck i 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott
L50×B60 cm. Vit/blå. 503.997.09 Vit/rosa. 304.061.74
Vit/grå. 704.061.48

2

HEMNES
toalettbord
med spegel

1995:-

Morgon och kväll
tillsammans
med HEMNES

6

Vår HEMNES sovrumsserie i traditionell stil är faktiskt designad med framtiden
i åtanke. Varje del är tillverkad av massivt trä från mer hållbara källor och har
designats för att bara bli vackrare med tiden. Sköna sängar, byråar och andra möbler
i ett urval av klassiska färger – det här sovrummet tröttnar du inte på i första taget.

1

3

HEMNES
öppen garderob

HEMNES
spegel

799:-

1495:-

1

HEMNES öppen garderob 1495:- Betsad,
klarlackad massiv furu. B120×D50, H197 cm.
Svartbrun. 603.814.07

2

HEMNES toalettbord med spegel 1995:Lackad yta, härdat glas och spegelglas.
B100×D50, H159 cm. 303.744.13

3

HEMNES spegel 799:- Spegelglas och betsad,
klarlackad massiv furu. B74×H165 cm.
Kan även hängas horisontellt. Svartbrun.
101.212.52

4

HEMNES avlastningsbord 499:- Betsad,
klarlackad massiv furu. B46×D35, H70 cm.
Vitbetsad. 202.004.56

5

HEMNES sängstomme 2795:- Betsad, klarlackad massiv furu. B194×L211, H120 cm.
Bäddmått 180×200 cm. SKORVA mittbalk är
inräknad i priset men plockas separat.
Vitbetsad. 699.315.61 Madrasser säljs separat.

6

HEMNES byrå med 8 lådor 2195:- Betsad,
klarlackad massiv furu. B160×D50, H96 cm.
Rödbrun. 203.113.03

4

6

5

2795:HEMNES sängstomme

2195:HEMNES byrå med 8 lådor
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Intressanta fakta:
dina gardiner kan
blockera ljus, men
även dämpa ljud.
Lägg till en stor,
fluffig matta så blir
effekten ännu
starkare.

4

Skaffa dig
bättre nattsömn
Att fixa en sovplats som tar dig från A till ZZZ behöver
inte vara så komplicerat. Prio ett är förstås att den ska
vara bekväm. Och mörk. Och lugn. Och förstås rätt rumstemperatur. Små förändringar hemma kan hjälpa dig att
komma närmare en mer hälsosam balans mellan arbete,
privatliv och sömn. Klara, färdiga, sov!

5
1

SYMFONISK
bordslampa
med wifi-högtalare

1995:-

FYRTUR
mörkläggande
rullgardin

1595:-

6

VINDUM
matta,
lång lugg

699:-

Dämpa lamporna och
höj volymen på ljudet
från ett mjukt strilande
regn. Nya SYMFONISK
lamphögtalare kan
hjälpa dig att varva
ner inför natten.

7

RÖDTOPPA
täcke, svalare

299:8

1

Nytt SYMFONISK bordslampa med wifihögtalare 1995:- B22×D22, H40 cm. I denna
lampa kan ljuskällor i följande energiklasser
användas: A++ till B. Vit. 304.351.57
Kompatibel med Airplay 2.

2

NORDLI avlastningsbord 699:- Lackad yta.
B30×D50, H67 cm. Vit. 402.192.85

3

BJÖRKSNÄS sängstomme 3795:- Massiv
björk. B200×L214, H109 cm. Bäddmått
180×200 cm. 2 kuddar till huvudgaveln medföljer. SKORVA mittbalk är inräknad i priset
men plockas separat. 192.475.44 Madrasser
säljs separat.

4

VILBORG rumsförmörkande gardiner
499:-/par i polyester. B145×L250 cm.
Grå. 404.234.13

5

Nytt FYRTUR mörkläggande rullgardin 1595:Väv i polyester och polyeten. Skenor i aluminium.
Vävbredd 120 cm. Rullgardinsmått B124,3×
L195 cm. Styrs trådlöst. Finns i flera storlekar.
Grå. 204.081.78

6

VINDUM matta, lång lugg 699:- Lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. B133×L180 cm.
Vit. 603.449.81

7

RÖDTOPPA täcke, svalare 299:- Fyllning i lyocell
och polyester. B150×L200 cm. 202.714.96

8

RÖDTOPPA täcke, varmare 399:- Fyllning i lyocell
och polyester. B150×L200 cm. 202.715.33

9

PUDERVIVA påslakanset 549:- 100% lin.
Påslakan B150×L200 cm. Örngott L50×B60 cm.
Vit. 303.984.52

2

3

84 Sovrum

BJÖRKSNÄS sängstomme

3795:-

9

PUDERVIVA
påslakanset

549:Gillar du att ha det
varmt eller svalt när
du sover? I vårt
sortiment hittar
du allt från supertunna till supertjocka
täcken. Så att du kan
få den sovtemperatur
du vill ha.
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SONGESAND klädskåp 1795:Folierad yta och spegelglas.
B120×D60, H191 cm. 3 flyttbara hyllplan,
2 klädstänger och handtag medföljer.
Vit. 903.473.51

1

BJÖRKSNÄS
byrå med 5 lådor

2595:-

2

1295:LILLÅSEN skrivbord

1795:SONGESAND klädskåp

4

STOCKHOLM 2017
bordslampa

599:3

KAFFEBÖNA
dekorationsvas

199:1

BJÖRKSNÄS byrå med 5 lådor 2595:Betsad, lackad massiv björk och genomfärgat
narvläder. B90×D47, H90 cm. 704.072.99

2

LILLÅSEN skrivbord 1295:- Lackat stål och
bambu. L102×B49, H74 cm. 902.782.77

3

Nytt KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:Bambu och stål. Ø25, H45 cm. 904.275.26

4

STOCKHOLM 2017 bordslampa 599:Förkromat stål och härdat glas. Ø24, H32 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Dimbar. 303.435.39
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Förvaring
som passar dig

4

KOMPLEMENT
glashyllplan

200:1

3945:PAX/HAMNÅS garderob

5

6

2

LACKISAR
förvaringsväska

1

99:-/st

PAX/HAMNÅS garderob 3125:- B100×D38,
H201 cm. Vit/svartblå. Handtag och belysning
säljs separat. 10 års garanti.
Dörrar och stommar 2445:Inredning 1500:Totalt pris

3945:-

7

2

Nytt LACKISAR förvaringsväska 99:- styck
i återvunnen polyester. B44×D51, H19 cm.
004.321.41

3

Nytt NAUTRUP matta, lång lugg 995:- Lugg i
100% ull. Baksidesbeläggning i syntetisk latex.
B133×L195 cm. Flerfärgad. 204.400.17

4

KOMPLEMENT glashyllplan 200:Folierad yta och härdat glas. Passar i PAX
stomme 100×35 cm. Vit. 10 års garanti.
004.339.75

5

KOMPLEMENT utdragbart hyllplan 250:Folierad yta. Passar i PAX stomme 100×35 cm.
Vit. 10 års garanti. 204.339.84

6

KOMPLEMENT låda med glasfront 300:styck med folierad yta och glas. Passar i
PAX stomme 100×35 cm. Vit. 10 års garanti.
604.340.00

7

Nytt GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar
bomull. L50×B50 cm. Ljusblå. 504.334.16

8

GULVED överkast 699:- Tyg i linne.
Fyllning i polyester. B260×L250 cm.
Mörkblå. 503.929.01

9

NORDLI sängstomme med förvaring 3995:Lackad yta. B180×L202, H30 cm. Bäddmått
180×200 cm. 6 mjukstängande lådor. Vit.
203.498.53 Madrasser säljs separat.

8

9
3

NAUTRUP
matta, lång lugg

995:-
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2

3
6

KOMPLEMENT
låda

149:-/2st

1

Hitta din
perfekta
PAX lösning

8010:PAX/UGGDAL garderob

Klassisk, cool, elegant eller enkel. Oavsett om du väljer en av våra färdiga
kombinationer eller vill bygga en helt egen, så kan PAX erbjuda en garderobslösning som matchar alla stilar.

Optimera din PAX
garderob med
inredning och tillbehör
som är designade
för att matcha
varandra perfekt.

8
4

6210:-

5

1

PAX/UGGDAL garderob 8010:- B150×D66,
H236 cm. Vit/grå glas. 10 års garanti.
693.034.29

2

PAX/KIRKENES garderob 6070:- B150×D44,
H236 cm. Vit/korkfaner. 10 års garanti.
192.765.03 Belysning säljs separat.

3

PAX/FORSAND garderob 4452:- B100×D60,
H236 cm. Svart/svartbrunlaserad askeffekt.
10 års garanti. 892.868.91

4

PAX hörngarderob 6210:Vänster B160/Höger B189×D35/58, H236 cm.
Vit. 10 års garanti. 092.185.18 Belysning säljs
separat.

5

PAX garderob 2345:- B100×D35, H236 cm. Vit.
10 års garanti. 493.001.44 Belysning säljs
separat.

6

KOMPLEMENT låda 149:-/2 stycken i polyester.
B25×D26,5, H12 cm. Ljusgrå. 404.057.77

7

KOMPLEMENT låda 300:- Folierad yta.
Passar PAX stomme B100×D58 cm.
Svartbrun. 10 års garanti. 002.463.42

8

KOMPLEMENT utdragbar spegel med krokar
400:- B25×D3,6, H75 cm. Mörkgrå. 904.040.49

KOMPLEMENT
utdragbar spegel
med krokar

400:-

PAX hörngarderob

7

PAX garderob

2345:7
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5

Pssst! Alla möbler som
är högre än 75 cm
måste av säkerhetsskäl
förankras i väggen.

PLATSA/FONNES
förvaringskombination

3475:6

STUK
låda
med fack

59:-

8

1

STRANDTRIFT
påslakanset

2

249:-

7

1

Nytt STRANDTRIFT påslakanset 249:- 100%
mer hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.
2 örngott L50×B60 cm. Lila/vit. 804.390.30

2

TURILL kudde 15:- Polyester gjord av återvunnen
plast. L40×B40 cm. Vit/svart. 903.858.52

3

Nytt TRANARÖ pall/sidobord, inom-/utomhus 199:- Lackat stål och plast. B56×D41,
H43 cm. Stapelbar. Röd. 104.114.21

4

NEIDEN sängstomme 499:- Obehandlad
massiv furu. B164×L205, H65 cm. Bäddmått
160×200 cm. 903.952.43 Ribbottnar och
madrasser säljs separat.

5

PLATSA/FONNES förvaringskombination
3475:- B220×D42, H133/72 cm.
Vit. 192.521.25

6

STUK låda med fack 59:- Plast och återvunnen
polyester. B34×D51, H10 cm. Vit/grå.
003.095.65

7

Nytt SKUGGBRÄCKA påslakanset 199:- styck
i bomull från mer hållbara källor och viskos.
Påslakan B150×L200 cm. Örngott L50×B60 cm.
Vit/svart. 804.390.73

8

SKÅDIS förvaringstavla, kombination 199:Lackad yta. B36×D12, H56 cm.
Vit. 192.166.94

3

4

NEIDEN sängstomme

499:-
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3

179:-

2

1

NJUTNING
doftljus i glas

KÄMPIG
krok med
3 svängbara armar

4

BERGPALM
påslakanset

199:-/st

79:-

5

1

NJUTNING doftljus i glas 79:- Glas/rostfritt
stål/doftande paraffin/vegetabiliskt vax.
Ø9, H10 cm. Blommande bergamott. Grå.
603.505.28

2

SNOFSA bordsklocka 129:- Lackat stål och
glas. Ø11 cm. Mässingsfärgad. 203.578.76
Batteri 1 st LR6 AA 1,5V säljs separat.

3

KÄMPIG krok med 3 svängbara armar 179:Aluminium och stål. H21 cm. Mässingsfärgad.
403.622.64

4

Nytt BERGPALM påslakanset 199:- styck
i 100% mer hållbar bomull. Påslakan
B150×L200 cm. 1 örngott L50×B60 cm.
Rosa/rand. 804.232.32

5

INGABRITTA pläd 199:- Bomull från mer hållbara källor och akryl. B130×L170 cm. Blekrosa.
703.740.67

6

KOMPLEMENT låda 149:-/2 stycken i polyester.
B25×D26,5, H12 cm. Ljusgrå. 404.057.77

7

PAX/FLORNES garderob 7987:- B150×D60,
H236 cm. Vit/mörkgrå. 10 års garanti.
992.764.91
Handtag och belysning säljs separat.
Dörrar och stommar 4840:Inredning 3147:Totalt pris

7987:94 Sovrum

6

7

PAX/FLORNES
garderob

7987:-

Du kan montera
allt själv ...

... men du behöver inte
Våra sovrumsmöbler är enkla att montera. Men om du hellre vill
lägga tiden på något annat så kan vi hjälpa dig. På s. 190 och på
IKEA.se kan du läsa mer om hur vi kan leverera, montera eller
finansiera ditt nästa köp.

2

Stilren enkelhet
är lika med MALM

MALM
toalettbord

995:-

7

MALM sovrumsserie är mycket mer än vad man kan tro vid första anblicken.
En säng med inbyggd förvaring? Japp. En byrå som även kan fungera som
sängbord? Absolut. MALM är en serie där både form och funktion är i topp –
med massor av smarta idéer för dig som bor på liten yta.
1

MALM
byrå med 4 lådor

799:-

3

4

SYVDE
skåp med
vitrindörrar

1495:5

MALM
byrå med 2 lådor

449:-

7

6

MALM
byrå med 3 lådor

649:-

1

MALM byrå med 4 lådor 799:- Laserat och klarlackat ekfaner. B80×D48, H100 cm. Vitlaserad ek.
704.035.74

2

MALM toalettbord 995:- Lackad yta och härdat
glas. B120×D41, H78 cm. Kan även användas
som skrivbord. Vit. 102.036.10

3

MALM byrå med 6 lådor 995:- Lackad yta.
B80×D48, H123 cm. Vit. 604.036.02

4

Nytt SYVDE skåp med vitrindörrar 1495:Lackad yta och härdat glas. B100×D48, H123 cm.
Plats för minst 16 par skor. Vit. 304.395.65

5

MALM byrå med 2 lådor 449:- Lackad yta.
B40×D48, H55 cm. Mörkröd. 304.018.93

6

MALM byrå med 3 lådor 649:- Betsat, klarlackat askfaner. B80×D48, H78 cm. Svartbrun.
204.035.57

7

MALM sängstomme, hög, med 2 sänglådor
2595:- Lackad yta. B176×L209, H100 cm.
Bäddmått 160×200 cm. MALM sänglådor och
SKORVA mittbalk är inräknade i priset men
plockas separat. Vit. 390.479.21 Madrasser
säljs separat.

2595:-

MALM sängstomme med 2 sänglådor
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Har din sovrumsstol fått nog?

Göm undan!
Det du inte ser,
störs du inte av.
Om det är din
filosofi kommer
du att älska den
här spegeln med
dold förvaring på
baksidan.

5

1295:-

Gör det enkelt!
Sätt upp några
ritigt snygga krokar
på väggen. Du får
snabbt ordning på
alla grejer. Snyggt
på väggen och
i rummet.

2595:-

NORDLI byrå med 8 lådor

7
NIKKEBY
klädställning

SKUGGIS
krok

49:-/st

599:-

3

NORDMELA
byrå med 4 lådor

1495:-

Häng upp!
En kompakt
klädställning som
rymmer massor, till
exempel upp till 20
skjortor och även
några skor.
4

98 Sovrum

VENNESLA
golvspegel

1

De där kläderna som inte riktigt är redo att tvättas.
Den där skjortan du hade tänkt använda, men ångrade
dig. Den där badhandduken som du bara la ifrån dig.
Att befria världens sovrumsstolar från alla grejer blir inte
lätt. Men här kan du se hur våra produkter kan hjälpa till.

2

6

1

VEDBO fåtölj 1995:- Klarlackad massiv björk
och fast klädsel i polyester. B73×D65, H75 cm.
Sits H44 cm. GUNNARED ljus brunrosa.
10 års garanti. 404.235.78

2

Nytt NIKKEBY klädställning 599:- Lackat stål.
B80×D40, H170 cm. Röd. 804.515.07

3

NORDMELA byrå med 4 lådor 1495:Folierad yta. B159×D44, H50 cm. Kan även
användas som bänk. Svartblå. 104.216.65

4

RAGGISAR korg 59:-/set om 3 i polyester.
Storlekar: 2 st 19x13x18 cm och 1 st 25x25x18 cm.
Grå. 903.480.15

5

NORDLI byrå med 8 lådor 2595:- Lackad yta.
B120×D47, H99 cm. Antracit. 192.117.00

6

Nytt VENNESLA golvspegel 1295:- Lackat stål
och spegelglas. B45×H178 cm. Vit. 003.982.55

7

SKUGGIS krok 49:- styck i klarlackad bambu.
B6,4×D2, H11 cm. 203.501.63

8

TURBO klädställning, inom-/utomhus 299:Träplastkomposit. B117×D59, H148 cm.
Maxbelastning 15 kg. Svart. 401.772.33

8
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En säng att
dagdrömma om
2

LIVSVERK
vas

39:-

1

3

4

ANNAKAJSA
rumsförmörkande
gardiner

699:-/par
1

Nytt LIVSVERK vas 149:- Stengods.
Färgad glasyr. Ø18, H23 cm. Vit. 004.422.39

2

Nytt LIVSVERK vas 39:- Stengods.
Färgad glasyr. Ø10, H12 cm. Vit. 304.422.47

3

Nytt LIVSVERK vas 49:- Stengods.
Färgad glasyr. Ø10, H14 cm. Grön. 804.420.42

4

ANNAKAJSA rumsförmörkande gardiner
699:-/par i återvunnen polyester.
B145×L250 cm. Brunröd. 703.952.58

5

BLÅVINDA påslakanset 499:- 100% bomullspercale från mer hållbara källor. Påslakan
B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.
Beige. 303.370.72

6

SANELA kuddfodral 79:- 100% bomullssammet från mer hållbara källor.
L40×B65 cm. Mörkröd. 404.167.52

7

BRIMNES sängstomme med förvaring
2495:- Folierad yta. B186×L206, H47 cm.
Bäddmått 180×200 cm. SKORVA mittbalk
är inräknad i priset men plockas separat.
Vit. 999.029.39 Madrasser säljs separat.

8

VÄGMÅLLA pläd 149:- Polyester och akryl.
B120×L160 cm. Ljusgrå. 503.730.97

100 Sovrum

5

6

SONGESAND sängstomme
med 2 sänglådor

7

8

149:-

2095:-

VÄGMÅLLA pläd

SONGESAND sängstomme
med 2 sänglådor 2095:- Folierad yta.
B173×L207, H95 cm. Bäddmått 160×200 cm.
SKORVA mittbalk och SONGESAND sänglådor
är inräknade i priset men plockas separat. Vit.
392.412.11 Madrasser säljs separat.

9

4

129:-

2

1

8

599:-/par
AINA gardiner

STOENSE
matta, kort lugg

299:-

5

ULLVIDE
Dra-på-lakan

199:-

59:-/2st

GNISSLA
bordsklocka

10

3

DVALA örngott

6

NATTJASMIN
påslakanset

499:7

11

1

HYLLESTAD pocketresårmadrass, fast 4095:En ljuvlig kombination av individuellt inkapslade
pocketresårer som följer dina rörelser och
minnesskum som formar sig efter din kropp
för ökat stöd och komfort. B180×L200 cm.
27 cm tjock. Vit. 25 års garanti. 604.258.59

2

TUSTNA bäddmadrass 2700:- Latex och ull
ger en mjukare yta och har mycket goda tryckavlastande egenskaper som hjälper dig att
slappna av. Stretchtyget följer din kropps
konturer för ytterligare komfort. B180×L200 cm.
7 cm tjock. Vit. 402.982.11

3

Nytt STOENSE matta, kort lugg 299:- Lugg
i polypropen. Baksidesbeläggning i plast.
B80×L150 cm. Off-white. 504.268.02

4

GNISSLA bordsklocka 129:- Plast. Ø13 cm.
Svart. Batteri 1 st LR6 AA 1,5V säljs separat.
803.916.17

5

ULLVIDE dra-på-lakan 199:- Percale av bomull
från mer hållbara källor och lyocell.
B180×L200 cm. Vit. 103.427.72

6

NATTJASMIN påslakanset 499:- Satin av
bomull från mer hållbara källor och lyocell.
Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.
Vit. 503.371.65

7

IKEA 365+ mugg 25:- Fältspatporslin.
36 cl. H8 cm. Vit. 802.783.67

8

Nytt GRADVIS vas 99:- styck i stengods.
Färgad glasyr. Ø16, H24 cm. Beige. 004.420.41

9

DVALA örngott 59:-/2 stycken 100% mer hållbar
bomull. L65×B65 cm. Ljusrosa. 503.494.27

10 AINA gardiner 599:-/par 100% lin. B145×L250 cm.
Beige. 302.842.00
11 PLATSA/FONNES byrå med 2 lådor 865:B60×D57, H53 cm. Vit. 092.772.11
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Vill du ha en
superskön kudde
i en klassisk form
är kanske ELDBOLL
något för dig. Skuret
minnesskum ger ett
mjukare stöd, men
kudden ser ändå ut
som en vanlig kudde.

Den komfort
du vill ha
Alla vill ha en säng som ger bra sömn. Men det finns inte
en lösning som passar alla. Och det gäller även kuddar.
Oavsett hur vi brukar sova – på mage, på sidan eller på
rygg – erbjuder våra ergonomiska kuddar ett stadigt
stöd på rätt ställen, för att ge dig bästa sovkomfort.

3

MJÖLKKLOCKA
ergonomisk kudde,
sido-/ryggläge

299:-

MJÖLKKLOCKA
har en lite ovanlig
form som är bra för
sido- och ryggläge,
med avancerat
nytt minnesskum som inte är
temperaturkänsligt.

4

1

ELDBOLL
minnesskum-/
polyesterkudde

99:-/st

PRAKTVÄDD
ergonomisk kudde,
sidoläge

449:-/st

Två olika höjder
med dubbla lager
minnesskum gör
ROSENSKÄRM otroligt
bekväm.

5

SKOGSLÖK
ergonomisk kudde,
alla sovlägen

79:SKOGSLÖK passar
alla sovlägen och ger
mjuk komfort med
effektivt stöd – och
är också toppen för
allergiker.
6
2
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ROSENSKÄRM
ergonomisk kudde, sido-/ryggläge

199:-

KLUBBSPORRE
ergonomisk kudde,
alla sovlägen

499:-/st
Minnesskummet i
KLUBBSPORRE följer
kroppens konturer
och har ett svalkande
gellager på ena
sidan – bra för varma
sommarnätter och för
den som vill ha det lite
svalare i sängen.

1

ELDBOLL minnesskum-/polyesterkudde 99:Bomull/skuren polyester/polyesterfibrer.
L50×B60 cm. Tvättbart överdrag. 204.229.33

2

Nytt ROSENSKÄRM ergonomisk kudde,
sido-/ryggläge 199:- Minnesskum
och polyestertyg. L33×B50 cm.
Tvättbart överdrag. 904.443.66

3

Nytt MJÖLKKLOCKA ergonomisk kudde,
sido-/ryggläge 299:- minnesskum
och polyestertyg. L41×B51 cm.
Tvättbart överdrag. 604.467.67

4

Nytt PRAKTVÄDD ergonomisk kudde,
sidoläge 449:- styck i minnesskum
och polyestervadd. L43×B56 cm.
Tvättbart överdrag. 204.467.31

5

Nytt SKOGSLÖK ergonomisk kudde, alla sovlägen 79:- Fyllning i polyesterfiber. L40×B55 cm.
Tvättbart överdrag. 104.518.60

6

Nytt KLUBBSPORRE ergonomisk kudde,
alla sovlägen 499:- styck i minnesskum
och svalkande gellager. L44×B56 cm.
Tvättbart överdrag. 004.460.96
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KARMSUND golvspegel 499:Lackat stål och spegelglas.
B40×H167 cm. Svart. 402.949.82

1

VÅRELD
överkast

399:-

2

499:-/st
KARMSUND golvspegel

1

VÅRELD överkast 399:- 100% mer hållbar
bomull. B230×L250 cm. Vit. 403.840.20

2

HAMARVIK resårmadrass, medelfast 1995:Bonellresårer och polyeter. Fast möter mjukt
– du får det bästa av båda. Ett fast stöd i
kombination med ett generöst lager mjuk
fyllning som ger en behaglig komfort.
B180×L200 cm. 21 cm tjock. Mörkbeige.
25 års garanti. 502.443.88

3

LISTERBY sidobord 899:- Tonat och lackat
askfaner och massiv bok. Ø50, H56 cm.
Brun. 504.090.44

4

Nytt SLATTUM klädd sängstomme 1595:Fast klädsel i polyester. Lackat stål.
B184×L206, H85 cm. Bäddmått 180×200 cm.
Ribbotten och mittbalk medföljer. KNISA ljusgrå. 004.463.79 Madrasser säljs separat.
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3

4

SLATTUM
klädd sängstomme

1595:-

Tid för reflektion

3

KUNGSMYNTA
madrasskydd

449:-

2
1

ROSENSTJÄRNA
kudde, fastare

109:-/st

6

7

Individuellt inkapslade
pocketresårer anpassar
sig efter din kropp och
ger extra stöd.

8
4

5595:-

HYLLE
kudde, fastare

159:-/st

5
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HOKKÅSEN
pocketresårmadrass, medelfast

2395:-

1

ROSENSTJÄRNA kudde, fastare 109:styck med tyg i 100% mer hållbar bomull
och fyllning i polyesterfiber.
L50×B60 cm. 603.772.74

2

KUNGSMYNTA kuddskydd 79:- Tyg i bomull
från mer hållbara källor och lyocell. Fyllning
i lyocell/polyester. B60×L50 cm. 002.555.72

3

KUNGSMYNTA madrasskydd 449:- Tyg i
lyocell/bomull. Fyllning i lyocell/polyester.
B160×L200 cm. 602.555.50

4

TUSSÖY bäddmadrass 2200:- Minnesskum
ger en mjukare yta och formar sig efter kroppen
vilket hjälper dig att slappna av. Stretchtyget
följer din kropps konturer för ytterligare komfort.
B160×L200 cm. 8 cm tjock. Vit. 802.981.34

5

HÖVÅG pocketresårmadrass, medelfast
2395:- Du får stöd på rätt ställen med hjälp av
individuellt inkapslade pocketresårer som
rör sig oberoende av varandra och följer din
kropp precist. B160×L200 cm. 24 cm tjock.
25 års garanti. Mörkgrå. 202.443.80

6

RÖDTOPPA täcke, varmare 399:- Fyllning
i lyocell och polyester. B150×L200 cm. 202.715.33

7

HOKKÅSEN pocketresårmadrass, medelfast
5595:- Ett lager latex följer din kropp, tryckavlastar och hjälper dig att slappna av.
Du får stöd på rätt ställen med hjälp av
individuellt inkapslade pocketresårer som
rör sig oberoende av varandra och följer din
kropp precist. Ett mjukt lager minipocketresårer formar sig efter din kropp för en ökad
komfort. B160×L200 cm. H31 cm. Vit.
25 års garanti. 004.259.42

8

HYLLE kudde, fastare 159:- styck med tyg i
lyocell och polyester. Fyllning i polyesterfiber.
L50×B60 cm. 502.827.14

9

KÄLLKRASSE täcke, varmare 1795:Fyllning i 90% anddun och 10% andfjädrar.
B240×L220 cm. 804.207.85

HÖVÅG pocketresårmadrass, medelfast

9
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Mer mys i alla rum

Med ett vattentätt
madrasskydd håller
sängen sig fräsch
ännu längre.
3

KUNGSMYNTA
madrasskydd

299:1

2

199:-/st
INGABRITTA pläd

4

1

GIMSE sänglåda 99:- Plast. B65×D70, H19 cm.
Vit. 202.226.65

2

GÖKÄRT madrasskydd 99:- Polyuretan,
bomull från mer hållbara källor och polyester.
B90×L200 cm. 802.812.18

3

KUNGSMYNTA madrasskydd 299:Tyg i lyocell och bomull från mer hållbara
källor. Fyllning i lyocell/polyester.
B90×L200 cm. 502.555.55

4

MALFORS skummadrass, medelfast 1195:Polyeter. B140×L200 cm. 12 cm tjock. Vit.
25 års garanti. 702.722.76

5

GRUSBLAD täcke, varmare 199:Fyllning i polyesterfiber. B150×L200 cm.
202.717.50

6

RÖDTOPPA täcke, varmare 399:Fyllning i lyocell och polyester. B150×L200 cm.
Täcket andas och absorberar fukt. 202.715.33
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5

GRUSBLAD
täcke, varmare

199:6
INGABRITTA pläd 199:Bomull från mer hållbara källor
och akryl. B130×L170 cm.
Blekrosa. 703.740.67
Ljusblå. 603.740.63
Off-white. 903.522.72

En vilsam oas,
alla dagar i veckan
1

Svala nyanser, rika texturer
och fina metallaccenter
tar dig med på en visuell
semester – långt från
vardagens påfrestningar
– utan att du ens behöver
lämna ditt sovrum.

399:-/par
TIBAST gardiner

9

3

2

LIVSVERK
vas

149:-

BERGPALM
påslakanset

199:-

4

1

5

FEJKA
konstgjord
krukväxt

59:-/st

7

6

8

10

SANELA
kuddfodral

49:-

Nytt TIBAST gardiner 399:-/par i 100%
mer hållbar bomull. B145×L250 cm. Grön.
504.280.14
2 DAIDAI kruka 20:- styck i förzinkat stål
och plastfolie. Innerkruka max. Ø9 cm.
Mässingsfärgad. 703.594.01
3 Nytt LIVSVERK vas 149:- Stengods. Färgad
glasyr. Ø15, H21 cm. Blå. 604.422.84
4 SNOFSA bordsklocka 129:- Lackat stål och
glas. Ø11 cm. Mässingsfärgad. 203.578.76
5 FEJKA konstgjord krukväxt 59:- styck i plast.
Inom-/utomhus/hängande. H70 cm.
403.495.31
6 INGABRITTA pläd 199:- styck i akryl och bomull.
B130×L170 cm. Ljusblå. 603.740.63
7 FADO bordslampa 129:- Glas och plast.
Ø25, H24 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
Grå. 403.563.00
8 BEGÅVNING glaskupa med fat 79:Lackat rostfritt stål och glas. Ø11, H19 cm.
Mässingsfärgad. 703.439.38
9 Nytt BERGPALM påslakanset 199:100% mer hållbar bomull. Påslakan
B150×L200 cm. 1 örngott L50×B60 cm.
Grön/rand. 404.232.05
10 SANELA kuddfodral 59:- 100% mer hållbar
bomullssammet. L50×B50 cm. Mörkgrön.
603.701.64
113

1

GODMORGON låda med lock 99:-/set om 5
i plast av 100% återvunnet material.
Storlekar: 1 låda B24xD20, H9,5 cm, 3,8 l.
1 låda B22xD7,8, H9,5 cm, 1,2 l och 3 lådor
B9,9xD7,8, H9,5 cm, 0,5 l. 10 års garanti.
Rökfärgad. 504.002.70

2

Nytt BROGRUND soptunna med trycklock 129:styck i rostfritt stål och plast av minst 20% återvunnet material. B21×D14, H27 cm. Rymd 4 l.
704.333.64

3

GODMORGON högskåp 1395:- Folierad yta och
härdat glas. B40×D32, H192 cm. 10 års garanti.
Vit. 003.440.69

4

VILTO hylla 449:- Betsad och klarlackad
massiv björk och polyester. B47×D20, H90 cm.
703.444.57

5

Nytt LEPTITER LED inbyggd spotlight 199:- styck
i plast och stål. Ø12 cm. Denna ljusarmatur har
en inbyggd LED-ljuskälla i energiklass: A+
LED livstid ca. 25 000 timmar. Vit. 503.535.13

6

VALLAMOSSE stång med handdusch 199:Rostfritt stål och förkromad plast. Handdusch
Ø80, H620 mm. 3 års garanti. 103.496.60
Duschblandare säljs separat.

7

BROGRUND tvättställsblandare med
bottenventil 595:- styck i förkromad mässing.
H17 cm. 10 års garanti. 603.430.81

8

GODMORGON kommod med 2 lådor/BRÅVIKEN
tvättställ 3695:- Folierad yta och krossad marmor.
B100×D48, H68 cm. 10 års garanti.
Vit. 891.851.75 Tvättställsblandare säljs separat.

9

Nytt KINNEN badhandduk 99:- styck i bomull
från mer hållbara källor och viskos.
B70×L140 cm. Vit/svart. 504.393.24

Dimbar belysning med
trådlös dimmerkontakt
gör hemmet redo inför
kvällen på nolltid!

1

6

Ditt badrum spelar en viktig roll för dina
morgonrutiner och behöver fungera
praktiskt – men det gör ju inget om det
också är estetiskt! Med snygg förvaring,
fluffiga handdukar och stilrena tillbehör
kan du börja varje dag med stil.
114 Badrum

VALLAMOSSE
stång med
handdusch

199:7

3

2

BROGRUND
soptunna
med trycklock

129:-/st

Badrum

5

9

4

8

GODMORGON/BRÅVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

3695:-

10

8

1

BRANKIS
tvättkorg

299:-

995:-/st

LILLÅNGEN högskåp med spegeldörr

3
2

9

VINNFAR
badrumsmatta

49:11

499:-/st

6
5
4

FÖRFINA
necessär

69:-

VÅGSJÖN
handduk

19:-/st

LILLÅNGEN högskåp med spegeldörr 995:styck i spegelglas och folierad yta. B30×D21,
H179 cm. Vit. 102.050.82

2

DYNAN vägghylla 150:- Lackat stål. B40×D15,
H40 cm. Vit. 603.236.48

3

TRONES skoskåp/förvaring 199:-/2 stycken
i plast. B52×D18, H39 cm. Vit. 003.973.07

4

FÖRFINA necessär 69:- Nylon och polyester.
B23×D7, H17 cm. Svart. 702.945.51

5

SANDVILAN badhandduk 119:- styck
i 100% mer hållbar bomull. B70×L140 cm.
Blå/flerfärgad. 804.304.78

6

NJUTNING vas och 6 doftpinnar 59:Innehåller: 6 doftpinnar L24 cm, 1 vas H8,5 cm.
Blommande bergamott. Grå/vit. 503.555.69

7

Nytt VÅGSJÖN handduk 19:- styck i 100%
mer hållbar bomull. B40×L70 cm. Mörkgrön.
404.394.28

8

Nytt VADSJÖN duschdraperi 79:- Polyester.
B180×L200 cm. Mörkgrön. 104.394.82

9

Nytt VINNFAR badrumsmatta 49:Lugg i polyester. Baksida i latex. B40×L60 cm.
Mörkgrön. 504.393.95

GRUNDTAL rullvagn

12

7

1

10 BRANKIS tvättkorg 299:- Klarlackad poppel
och polyester. L37×B37, H56 cm. Rymd 50 l.
903.400.38
11 GRUNDTAL rullvagn 499:- styck i rostfritt stål
och plast. B48×D24, H77 cm. 601.714.33
12 BROGRUND box 69:-/set om 3 i plast av
minst 20% återvunnet material. Storlekar:
2 st B14xD10, H7 cm och 1 st B28xD10, H7 cm.
Transparent grå/vit. 103.290.92
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1

FRIHHULT
vägglampa

299:-/st

2

4

1895:GODMORGON högskåp

Alla tvättställ, blandare,
GODMORGON möbler och termostatblandare för dusch har 10 års
garanti. Läs mer på s.192.

Du kan installera
allt själv ...

3

1

Nytt FRIHULT vägglampa 299:- styck i glas
och aluminium. Skärm Ø14 cm. I denna lampa
kan ljuskällor i följande energiklasser användas:
A++ till E. Kan monteras vinklad uppåt eller
nedåt. 404.316.01

2

GODMORGON spegelskåp med 2 dörrar
2295:- Folierad yta, härdat glas och spegelglas. B80×D14, H96 cm. KASJÖN ljusgrå.
10 års garanti. 203.922.38

3

GODMORGON kommod med 2 lådor/
RÄTTVIKEN tvättställ 3995:- Folierad yta,
och keramik. B102×D49, H69 cm. KASJÖN
ljusgrå. 10 års garanti. 792.470.27
Tvättsställsblandare säljs separat.

4

GODMORGON högskåp 1895:- Folierad yta
och härdat glas. B40×D32, H192 cm. KASJÖN
ljusgrå. 10 års garanti. 903.922.73

5

EIDSÅ spegel 149:- Spegelglas. B48×H120 cm.
003.251.03

6

FLODALEN handduk 59:- styck i 100% mer
hållbar bomull. B40×L70 cm. Grå. 003.813.25

7

SILVERÅN bänk med förvaring 399:- Folierad
yta. B55×D35, H47 cm. Vit. 402.745.21

8

TOFTBO badrumsmatta 69:- styck i polyester.
B50×L80 cm. Beigevit melerad. 004.222.60

118 Badrum

5

6

7

... men du behöver inte
8

Du har valt ditt drömbadrum – men installationen ingår kanske
inte i drömmen? Med våra servicetjänster kan du få hjälp med allt
från leverans och installation till finansiering. Mer information hittar
du i IKEA varuhuset, på IKEA.se/service och på s. 190.

2

1

OTTSJÖN
duschdraperi

79:-

7

VIKFJÄRD
badhandduk

79:-

8

9

4

3

10

5

11

6

NORDRANA
korg

189:-

HEMNES/RÄTTVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

2995:-

12

1

VIKFJÄRD badhandduk 79:- styck i 100% mer
hållbar bomull. B70×L140 cm. Blå. 104.147.21

2

Nytt OTTSJÖN duschdraperi 79:- Polyester.
B180×L200 cm. Vit/blå. 404.175.39

3

EMTEN badrumsmatta 99:- Polyester, baksida
i latex. B50×L80 cm. Mörkblå. 204.228.86

4

VIKFJÄRD handduk 29:- styck i 100% mer hållbar bomull. B40×L70 cm. Röd. 704.051.58

5

HEMNES öppen kommod med 1 låda 1595:Lackad yta och massivt trä. B82×D48,
H76 cm. Vit. 303.966.98

6

NORDRANA korg 189:- Plast av minst 20 %
återvunnet material. B35×D26, H26 cm.
Blå. 604.206.49

7

Nytt RINGBLOMMA jalusi 199:- styck i polyester.
B120×H160. Du kan enkelt justera rullgardinens
längd från 160 cm till 118, 72 eller 32 cm eftersom den har magneter i kanalerna.
Vit/blå. 704.326.18

8

HEMNES spegelskåp med 1 dörr och 3 hyllplan. 995:- Lackad yta, härdat glas och spegelglas. B63×D16, H98 cm. Vit. 702.176.71

9

VOXNAN handduksstång 119:- Rostfritt stål.
L63, D13 cm. 603.285.99

10 Nytt OTTSJÖN handduk 29:- styck i 100%
mer hållbar bomull. B40×L70 cm. Vit/blå.
604.325.72
11 HEMNES kommod med 2 lådor/RÄTTVIKEN
tvättställ 2995:- Lackad yta och keramik.
B82×D49, H89 cm. Vit. 10 års garanti.
099.031.08 Tvättställsblandare säljs separat.
12 RUNSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 595:- Förkromad mässing. H10 cm.
10 års garanti. 502.621.22

120 Badrum

Badrum 121

8
1

NÄRSEN
badhandduk

19:-/st

Snabb och prisvärd uppdatering

7

6

Har du stora drömmar för ditt badrum, men en väldigt
liten budget? Vi vet hur det känns. Men det finns enkla
sätt att ge badrummet en mini-makeover utan att
behöva ruinera sig och utan att behöva borra i kaklet.

Trolla bort röran i
badrummet! När
spegelskåpet inte
räcker till kan du fixa
annan förvaring till
dina badrumsartiklar.

4

I ett litet badrum måste man
tänka kreativt och utnyttja det
utrymme som finns. Duschkorgar
med sugproppar är ett bra val på
kaklade väggar.

LASJÖN
duschdraperi

79:-/st

DYNAN hylla
med handduksstång

249:-

3
Ett duschdraperi i ett färgstarkt
mönster gör stor skillnad i ett
trist badrum. Lek dig fram med
olika färger så blir din badrumsvardag garanterat roligare.

9

2

TISKEN krok
med sugpropp

5

59:-/4 st

10

11

1

Nytt NÄRSEN badhandduk 19:- styck i bomull
från mer hållbara källor och polyester.
B55×L120 cm. Vit. 904.473.55

2

TISKEN krok med sugpropp 59:-/4 stycken
i plast och syntetgummi. L10, B6 cm.
Blandade färger. 203.812.73

3

DYNAN skåp med dörr 249:- Lackat stål.
B40×D27, H54 cm. Vit. 503.181.76

4

DYNAN hylla med handduksstång 249:Lackat stål. B40×D27, H108 cm. Vit. 003.181.69

5

VÅGSJÖN badhandduk 49:- styck i 100%
mer hållbar bomull. B70×L140 cm. Mörkblå.
503.536.07

6

LASJÖN duschdraperi 79:- styck i polyester.
B180×L200 cm. Flerfärgad. 203.774.45

7

Nytt LILLREVET handdusch med 1 funktion 25:Plast och syntetiskt gummi. Handdusch Ø8 cm.
Vit. 3 års garanti. 303.426.29 LILLREVET
duschslang säljs separat.

8

IMMELN duschkorg 59:- styck i galvaniserat och
lackat stål. B24×D12, H14 cm. 003.541.19

9

ÖSTANÅ LED skåp-/vägglampa 299:Plast och lackat aluminium. B36 cm. Denna
ljusarmatur har inbyggda LED-ljuskällor
i energiklasserna: A++ till A. LED livstid
ca. 25 000 timmar. Kan även hängas vertikalt.
602.285.14

10 LILLÅNGEN spegelskåp 1 dörr och 1 avslutningshylla 499:- Folierad yta och glas.
B59×D21, H64 cm. Vit/grå. 492.505.11
11 LILLÅNGEN tvättställsskåp med 2 dörrar
och tvättställ 1445:- Folierad yta och
keramik. B61×D41, H87 cm. Vit. 191.880.40
Tvättställsblandare säljs separat.
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1
6

2

SAXBORGA bricka

79:-/set om 2

Detaljer som gör skillnad

3
5

4

Trött? Pigga upp dig
med en spegel med
integrerad belysning.

1

BROGRUND takduschset med termostatblandare 1895:- Förkromad mässing/rostfritt
stål och plast. Takdusch Ø200, handdusch
Ø90, c/c mått 150/160, H1170 mm.
10 års garanti på blandaren. 103.933.42

2

ROCKÅN badrock 249:- 100% mer hållbar
bomull. L/XL. Vit. 903.920.32

3

RÅGRUND stol med handdukshängare 399:Klarlackad bambu. B39×D44, H140 cm.
Sits H45 cm. 902.530.74

4

TÅSJÖN morgontofflor 20:- Polyester
och polyeter. L/XL. Skostorlek: 40-43. Grå.
103.920.26

5

SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. Ø54,
H39 cm. 303.949.44

6

SAXBORGA bricka 79:-/set om 2 i kork.
L24,5×B16,8, H2,4 cm. 003.918.81

7

STORJORM spegel med integrerad belysning
995:- Spegelglas och lackat stål. B80×H60 cm.
Kan även hängas horisontellt. Vit. 702.481.25

8

BROGRUND tvättställsblandare med bottenventil 595:- Förkromad mässing. H17 cm.
10 års garanti. 603.430.81

9

RÅGRUND hylla 499:- Klarlackad bambu.
B33×D28, H163 cm. 302.530.67

10 GODMORGON kommod med 2 lådor/
TOLKEN bänkskiva/TÖRNVIKEN tvättställ för
bänkskiva 3295:- Folierad yta, keramik
och klarlackad bambu. B82×D49, H74 cm.
Högglans vit/bambu. 10 års garanti.
992.051.92 Badrumsblandare säljs separat.
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9
7

STORJORM spegel
med integrerad belysning

995:-

29:-/2 st
TISKEN krok med sugpropp

8

10

TISKEN krok med sugpropp
29:-/2 stycken i plast och syntetiskt
gummi. L10 cm. 703.812.75

Svart och vitt är alltid rätt

Ränder. Monokrom färgskala. Geometriska former.
En klassisk kombo som
ger en ren och krispig
känsla i badrummet och
en härlig energikick inför
en ny dag.

9

2
1

KINNEN
handduk

39:-/st

ROCKÅN
badrock

249:-

10

499:VENNESLA bordsspegel

3

1
4

DYNAN skåp
med dörr

249:-

6
12

8

PLUTT krok,
självhäftande

9:-/3 st
7
5

11

ROCKÅN badrock 249:- 100% mer hållbar
bomull. L/XL. L112 cm. Vit. 903.920.32
2 Nytt KINNEN handduk 39:- styck i bomull
från mer hållbara källor och viskos.
B40×L70 cm. Vit/svart. 404.393.29
3 Nytt KINNEN badhandduk 99:- styck i bomull
från mer hållbara källor och viskos. B70×L140 cm.
Vit/svart. 504.393.24
4 DYNAN skåp med dörr 249:- Lackat stål.
B40×D27, H54 cm. Vit. 503.181.76
5 SNAJDA tvättsäck 49:- Polyester. 60 l.
Svart/vit. 503.299.43
6 Nytt EKOLN avfallshink 99:- Lackat, rostfritt
stål och plast. Ø17, H24 cm. 3 l. Mörkgrå.
604.273.11
7 DRAGAN badrumsset 89:-/4 delar i klarlackad
bambu. Storlekar: 15x10x11 cm och 17x12x12 cm.
402.226.07
8 ENEBY bluetooth högtalare 895:- Plast och
polyester. B30×L30, D11 cm. Uteffekt 42 W.
Svart. 103.573.96 Är ej IP klassad.
9 Nytt KINNEN duschdraperi 129:- Polyester.
B180×L200 cm. Vit/svart. 904.474.97
10 Nytt VENNESLA bordsspegel 499:- Lackat stål
och glas. Ø65, H79 cm. Vit. 303.982.54
11 NJUTNING doftljus i glas 79:- Tonat glas och
doftande paraffin/vegetabiliskt vax. Ø9, H10 cm.
Blommande bergamott/grå. 603.505.28
12 PLUTT krok, självhäftande 9:-/3 stycken i lackat
stål. B4×D1, H5 cm. Maxbelastning 0,5 kg per
krok. 803.471.01
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1

Nytt GULSPARV påslakanset för spjälsäng 129:100% mer hållbar bomull. Påslakan B110×L125 cm.
Örngott B35×L55 cm. Randig/blå. 104.270.64

2

Nytt GULSPARV babyfilt 129:- 100% mer hållbar
bomull. B70×L90 cm. Vit. 404.271.09

3

SOLGUL vagga med skummadrass 899:Lackad massiv bok. Madrass i polyester, polyeter
och bomull. B66×L84, H53 cm. Bäddmått 50×81 cm.
Vit. 703.624.27

4

SOLGUL babyfilt 99:- 100% mer hållbar bomull.
B70×L90 cm. Mörkgul. 804.212.52

5

STUVA/FRITIDS spjälsäng med lådor 1815:Folierad och lackad yta. B66×L126, H86 cm.
Bäddmått 60×120 cm. Vit. 892.531.69
Madrass säljs separat.

6

Nytt GULSPARV matta, kort lugg 399:- Nylon.
Baksida i syntetiskt gummi. B133×L160 cm.
Randig blå/vit. 704.270.99

7

Nytt GULSPARV påslakanset för spjälsäng 59:100% mer hållbar bomull. Påslakan B110×L125 cm.
Örngott B35×L55 cm. Blåbärsmönstrad.
204.270.68

8

STUVA/FRITIDS klädskåp 905:- Folierad och lackad
yta. B60×D50, H128 cm. Vit. 392.527.56

När en spjälsida
monteras bort kan
barnet kliva i och ur
sängen själv!

1

GULSPARV
påslakanset
för spjälsäng

129:-

5
2

3

1815:STUVA/FRITIDS spjälsäng med lådor

SOLGUL vagga
med skummadrass

899:-

Barnens IKEA

®

Alla föräldrar vet att barnens behov skiljer
sig en del från vuxnas. Men vi vet också
att även barn uppskattar ett mysigt och
bekvämt hem. Därför har vårt sortiment
för barn extra höga kvalitetskrav.
Produkterna är specialgjorda - bara för
barn - som äter, sover, leker och växer.

7
4

6
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8

”Om man har
en läskig dröm
kan man ropa på
mamma. Och om
man har en bra
dröm kan man bara
fortsätta drömma…”
– Zara, 5 år

Barnens
bästa sovtips

1

Alla som har barn har sina egna läggningsrutiner – som
inte alltid fungerar helt optimalt. Därför har vi vänt oss
direkt till experterna – det vill säga barnen – för att få
svar på vad som kan hjälpa dem att somna lättare och
fortsätta sova hela natten. För när det gäller god sömn
handlar det om att hitta det som fungerar för dig
och ditt barn!

”När jag är trött gör
jag så här (kniper
ihop ögonen) tills
jag somnar.” –
Simran, 4 år
6

695:-

PELARBOJ
LED bordslampa

299:”Jag brukar ha
gosedjur i sängen.
Jag gillar att gosa
med dem. Och de
gillar att gosa med
mig!” – William, 6 år

7

1

Nytt PELARBOJ LED bordslampa 299:- Plast.
Ø10, H29 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda
LED-lampor i energiklasserna A++ till A. LED
livstid ca. 25 000 timmar. Ljuset kan växla
automatiskt mellan 7 olika färger. 204.015.15

2

KURA vändbar säng 1495:- Klarlackad massiv
furu och folierad yta. B99×L209, H116 cm.
Bäddmått 90×200 cm. Vänd den upp och ned
och den förvandlas snabbt från låg till hög
säng. Rekommenderas från 6 år om sängen
används som loftsäng. Vit/furu. 802.538.09
Madrass säljs separat. (Max. 12 cm tjock).

3

KURA sängtält 150:- Plast och polyester.
L160×B97, H68 cm. Rosa. 103.112.28

4

URSKOG påslakanset 99:- 100% mer hållbar
bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott
L50×B60 cm. Tiger/blå. 003.950.25

5

Nytt GODISHUS byrå med 3 lådor 499:Melaminfolierad yta. B60×D40, H64 cm.
Färgade klistermärken till knopparna medföljer.
Vit. 804.334.86

3

5

2

GODISHUS
byrå med
3 lådor

499:-

4

6

Nytt GODISHUS klädskåp 695:Melaminfolierad yta. B60×D51, H178 cm.
Färgade klistermärken till knopparna medföljer.
Vit. 504.224.94

7

LUSTIGT vävram 199:-/7 delar i lackad plywood.
Innehåller: 1 vävram, 1 kam, 1 nål, 1 trådspole
och 4 tygband i olika färger. Rekommenderas
från 6 år. B50×H54 cm. 003.870.54

8

SNIGLAR sängstomme/stödbräda 299:Massiv bok. B77×L165, H57 cm. Bäddmått
70×160 cm. 500.871.66 Madrass och ribbotten
säljs separat.

9

STILLSAMT påslakanset 149:- 100% mer hållbar
bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott
L50×B60 cm. Ljusrosa. 203.586.68

10 TROFAST förvaringskombination
med backar 724:- Folierad yta och plast.
B99×D44, H56 cm. Vit/gul. 492.284.69
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GODISHUS
klädskåp

LUSTIGT vävram

199:-/7 delar

”Jag vet när jag kommer att
vakna för det känns i fötterna
först – det liksom kittlas lite!” –
Oliver, 5 år

10

9

8

SNIGLAR
sängstomme/
stödbräda

299:Barnens IKEA 131

1

5

1

6

SPISIG leksakskök
med gardiner

599:-

7

4

99:-

LUSTIGT träpärlor

2

3

8

995:-

1

Nytt SPISIG leksakskök med gardiner 599:Lackad yta och polyester. Rekommenderas
från 3 år. B55×D37, H98 cm. Lek från två håll på den ena sidan ett komplett kök och på den
andra en griffeltavla. Vit. 904.171.98

2

SUNDVIK skolbänk 399:- Betsad, klarlackad
massiv furu och träfiberskiva. L58×B45, H55 cm.
Vit. 402.017.37

3

DUKTIG kastrullset för lek 99:-/5 delar i
rostfritt stål. Rekommenderas från 3 år.
001.301.67

4

LUSTIGT träpärlor 99:- Massiv bok och plast.
Innehåller: 26 obehandlade träpärlor
i 5 olika former och 4 snören i olika färger.
Rekommenderas från 3 år. 403.845.29

5

MÅLA kritor 20:-/9 stycken i kalciumkarbonat.
Rekommenderas från 3 år. L8,5 cm.
Blandade färger. 701.933.21

6

VANDRING HARE mjukleksak 99:- styck
i polyester. Rekommenderas från 0 år.
L40 cm. 402.160.84

7

Nytt DUKTIG bullset 79:-/6 delar
i polyester. Rekommenderas från 3 år.
Innehåller: 4 bullar, 1 brödpensel och 1 bakplåt 18x18 cm. Kanel/bulle. 804.235.95

8

STRANDMON barnfåtölj 995:- Fast klädsel
i polyester. Rekommenderas från 3 år.
B56×D62, H71 cm. Sits H28 cm. VISSLE grå.
703.925.42

STRANDMON barnfåtölj

Barnens IKEA 133

Vi har gosedjur
som matchar alla
1

SLÄKT förvaringslåda med hjul

499:-

2

MÖJLIGHET
spegel

299:-

149:DJUNGELSKOG mjukdjur

1

SLÄKT förvaringslåda med hjul 499:Folierad och lackad yta. B62×L62, H35 cm.
Vit. 803.629.74

2

Nytt MÖJLIGHET spegel 299:- Stål, plast
och glas. Rekommenderas från 6 år.
B34×H81 cm. Vit. 704.213.75

3

Nytt MÖJLIGHET låda 29:-/set om 3
Papper. Röd mosaikmönstrad. 104.418.09

4

MÖJLIGHET påslakanset 249:50% bomull från mer hållbara källor och
50% lyocell. Påslakan B150×L200 cm.
Örngott L50×B60 cm. Blå/grafiskt mönstrad.
504.212.58

5

KRUX LED vägglampa 299:- styck i plast och
lackat stål. Ø13, H28 cm. I denna lampa kan
ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. LED ljuskälla medföljer, går att byta ut
vid behov. Vit. 503.254.50

6

Nytt ÖRFJÄLL skrivbordsstol för barn 399:Lackat stål och polyester. Rekommenderas
från 6 år. Sits B39×D34, Sits H38–49 cm.
Vit/VISSLE mörkgrå. 104.417.86

7

Nytt VITVAL loftsängstomme med arbetsskiva 2295:- Lackat stål och polyester.
Rekommenderas från 6 år. B97×L207, H195 cm.
Bäddmått 90×200 cm. Arbetsskiva B95×D45,
H73 cm. VITVAL arbetsskiva är inräknad i priset
men plockas separat. Vit/ljusgrå. 693.025.66
Madrass säljs separat.

8

MÖJLIGHET kudde 179:- Fodral i 100% mer
hållbar bomull. Fyllning i 100% återvunnen
polyester. Ø25, L80 cm. 104.212.84
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4

5

3

6

7

VITVAL loftsängstomme
med arbetsskiva

2295:DJUNGELSKOG mjukdjur, panda 149:- Polyester.
Rekommenderas från 18 månader. L47 cm. 804.028.09

1

Nytt VIGDIS kuddfodral 59:- 100% ramie.
L50×B50 cm. Svartgrå. 904.326.79

2

Nytt BERGSHULT/PERSHULT vägghyllekombination 867:- Lackad och folierad yta.
B120×D30, H92 cm. Max 20 kg per hyllpan.
Vit. 592.911.58

3

VEDBO fåtölj 1995:- Klarlackad massiv björk
och fast klädsel i polyester. B73×D65, H75 cm.
Sits H44 cm. GUNNARED mörkgrå.
10 års garanti. 104.241.26

4

LISABO sidobord 799:- Klarlackad askfaner och
massiv björk. L45×B45, H45 cm. 102.976.56

5

SINNERLIG taklampa 599:- Klarlackad bambu.
Ø50, H54 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till D.
703.116.97

6

BILLY bokhylla 595:- styck i vitlaserat ekfaner.
B80×D28, H202 cm. 904.042.09
Belysning säljs separat.

7

Nytt VIMLE 4-sitshörnsoffa med öppet slut
8395:- Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull.
B249/235×D98, H80 cm. Sits H45 cm. DALSTORP
flerfärgad. 10 års garanti. 092.996.61

8

LACK soffbord 299:- Folierad yta. L118×B78,
H45 cm. Vitlaserad ekeffekt. 404.315.35

8

VINDUM matta, lång lugg 1595:Lugg: polypropen. Baksidan: syntetisk latex.
B200×L270 cm. Mörkgrå. 403.282.32

5
1
6

2

595:-/st
BILLY bokhylla

BERGSHULT/
PERSHULT
vägghyllekombination

867:-

Vardagsrum
Namnet säger egentligen allt – vardagsrummet är den plats där vardagslivet
händer. Här kan man mysa i soffan både
morgon och kväll samt skapa plats för
övernattande gäster i bäddsoffan. Vi kan
hjälpa dig att göra ditt vardagsrum till det
perfekta och mest välorganiserade rummet
för din vardag.
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7
3

4

9

8395:VIMLE hörnsoffa, 4-sits med öppet slut

3
1

VIMLE
2-sitsbäddsoffa

SCHOTTIS
mörkläggande
plisségardin

49:-/st

6995:-

6

All bomull som
används i våra soffklädslar kommer från
mer hållbara källor.
2

5

7

1

Nytt VIMLE 2-sitsbäddsoffa 6995:- Avtagbar
klädsel i polyester. B190×D98, H83 cm. Sits
H48 cm. Bäddmått 140×200 cm. GUNNARED
beige. 10 års garanti. 792.922.08

2

TINGBY sidobord med hjul 299:- Folierad och
lackad yta. L50×B50, H45 cm. Grå. 003.494.44

3

SCHOTTIS mörkläggande plisségardin 49:styck i polyester. B100×L190 cm. Mörkgrå.
903.695.07

4

Nytt NYHAMN bäddsoffa med trippelkudde
och skummadrass 3495:- Avtagbar klädsel i
bomull från mer hållbara källor och polyester.
B200×D97, H90 cm. Sits H41 cm. Bäddmått
140×200 cm. HYLLIE beige. 092.976.19

5

Nytt FRIHETEN hörnbäddsoffa med
förvaring 4795:- Fast klädsel i polyester.
B230×D90/150, H90 cm. Bäddmått 140×204 cm.
Sits H44 cm. HYLLIE mörkgrå. 192.975.67

6

Nytt NYMÅNE golv-/läslampa 399:- Lackat
stål och aluminium. H170 cm. I denna lampa
kan ljuskällor i följande energiklasser
användas: A++ till D. Vit. 803.367.58

7

HOL sidobord med förvaring 349:- Massiv
akacia. L50×B50, H50 cm. 701.613.20

8

JÄTTEVALLMO påslakanset 149:- 100% bomull
från mer hållbara källor. Påslakan B150×L200 cm.
1 örngott L50×B60 cm. Vit/grå. 704.061.48

9

BILLY/OXBERG bokhylla med dörrar 1195:Betsat klarlackat askfaner. B80×D30, H202 cm.
Svartbrun. 392.810.56
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8
4

NYHAMN bäddsoffa
med trippelkudde och skummadrass

3495:-

JÄTTEVALLMO
påslakanset

149:-

9

BILLY/OXBERG
bokhylla
med dörrar

1195:Vardagsrum 139

6

Det hemliga
sovrummet

1

FRIDANS
mörkläggande
rullgardin

Mörkläggande rullgardiner
gör att du lättare kan somna
och är enkla att rulla upp när
du har vaknat.

199:-

LUBBAN rullbord
med förvaring

699:-

När dagen övergår till kväll sker en magisk förvandling
i många vardagsrum runt om i världen. Välkommen till
det hemliga sovrummet, där bäddsoffan kombineras
med andra tillbehör för att skapa en bekväm sovplats.
Här är några tips som hjälper dig göra din lösning extra
mysig – utan att vara i vägen under dagen.

Flexibelt och flyttbart!
Det här rullbordet är
enkelt att rulla fram
och lika enkelt att
rulla iväg igen när
det är dags att bädda
ut bäddsoffan.

8

BERGPALM
påslakanset

199:-

7

BULLIG
låda

149:-

I den här fotpallen kan du förvara
allt du behöver inför sänggåendet
– här finns plats för allt från täcken
till din pyjamas.
9

2

6595:-

GRÖNLID 2-sitsbäddsoffa

1

3

10

4

5
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Nytt LUBBAN rullbord med förvaring 699:Rotting och lackat stål. B50×D50, H66 cm.
Rotting/antracit. 504.343.07
2 Nytt GRÖNLID 2-sitsbäddsoffa 6595:Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull.
B196×D98, H104 cm. Sits H49 cm. Bäddmått
140×200 cm. INSEROS vit. 10 års garanti.
092.821.04
3 ARÖD golv/läslampa 499:- Lackat stål. H170 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D. Antracit.
303.890.99
4 Nytt STRIMSPORRE kuddfodral 49:- styck
i 100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm.
Vit/blå. 204.326.54
5 INDIRA överkast 149:- 100% mer hållbar
bomull. B150×L250 cm. Mörkblå. 201.917.63
6 FRIDANS mörkläggande rullgardin 199:Återvunnen polyester och plast. Vävbredd:
80 cm. Rullgardinsmått: B85×L195 cm.
Blå. 603.969.08
7 BULLIG låda 149:- Lackad bambu. B32×D35,
H33 cm. Svart. 104.096.25
8 Nytt BERGPALM påslakanset 199:- 100% mer
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.
1 örngott L50×B60 cm. Grå/rand. 304.232.58
9 GRÖNLID fotpall med förvaring 1465:Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull.
L98×B73, H49 cm. INSEROS vit. 10 års garanti.
492.547.74
10 Nytt HAVSTA förvaringskombination 2790:Betsad, klarlackad massiv furu. B162×D37,
H134 cm. 6 hyllplan medföljer. 892.658.36
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2

KNOPPARP
2-sitssoffa

849:-

1

Det enkla sättet
att hålla ordning

59:-/set om 6
SKUBB låda

3

KVISTBRO
förvaringsbord

249:-

4

1

VITTSJÖ hylla 799:- Lackat stål, härdat
glas och folierad yta. B100×D36, H175 cm.
Svartbrun/glas. 202.133.12

2

KNOPPARP 2-sitssoffa 849:- Avtagbar klädsel
i polyester. B119×D76, H69 cm. Sits H39 cm.
KNISA klarblå. 10 års garanti. 804.246.51

3

KVISTBRO förvaringsbord 249:- Lackad
yta och lackat stål. Ø44, H42 cm. Mörkblå.
204.333.71

4

HILLEBORG mörkläggningsgardiner 249:-/par
i återvunnen polyester. B145×L250 cm. Lila.
804.250.28

5

VENCHE kuddfodral 49:- Polyestersammet.
L50×B50 cm. Blå. 803.845.46

6

Nytt FLOTTEBO bäddsoffa med sidobord
5295:- styck med avtagbar klädsel i polyester.
B200×D120, H79 cm. Sits H46 cm. Bäddmått
120×200 cm. VISSLE lila. 792.974.37
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HILLEBORG
mörkläggningsgardiner

249:-/par
5

6

SKUBB låda 59:-/set om 6 i polyester och plast.
Storlekar: 28×14×13 cm , 28×28×13 cm och 14×14×13 cm.
2 av varje. Vit. 004.285.49

2

5

VALLENTUNA
sittmodul med
ryggstöd

3250:-

1

PJÄTTERYD
tavla

399:-

3

EKET
väggmonterat skåp

180:-/st
4

1

Nytt PJÄTTERYD tavla 399:- Motiv av Joseph
Eta. Målarduk. B70×H100 cm. Rosa neon.
204.482.16

2

EKET väggmonterat skåp 150:- styck med
folierad yta. B35×D25, H35 cm. EKET väggskena
är inräknad i priset men plockas separat.
Mörkgrå. 392.858.27

3

Nytt EKET väggmonterat skåp 180:- styck
med folierad yta. B35×D35, H35 cm. EKET
väggskena är inräknad i priset men plockas
separat. Gyllenbrun. 692.862.60

4

PUDDA korg 99:- styck i polyester.
B28×D28, H23 cm. Grå. 203.439.12

5

VALLENTUNA sittmodul med ryggstöd 3250:Avtagbar klädsel i polyester och bomull från
mer hållbara källor. B93×D113, H84 cm. Sits
H45 cm. ORRSTA olivgrön. 10 års garanti.
692.774.30

6

EKET förvaringskombination med fötter 2500:Folierad yta. B280×D35, H72 cm. Vit/ljusgrå/
mörkgrå. 492.864.64

7

SÖDERHAMN 4-sitssoffa med schäslong
5990:- Avtagbar klädsel i polyester och nylon.
B291×D99/151, H83 cm. Sits H39 cm. SAMSTA
ljusrosa. 10 års garanti. 492.843.80

8

Nytt STOENSE matta, kort lugg 599:Lugg: polypropen. Baksidesbeläggning: plast.
B133×L195 cm. Mörkgrå. 504.255.34
Finns i fler färger och storlekar.
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6

Skräddarsy din soffa
och matta för att passa
ditt rum – så får du det
som du vill ha det.

EKET förvaringskombination
med fötter

2500:7

8
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4
1

2

5

DRÖNA låda

39:-/st

KALLAX - designad
för allt och alla
Bra saker kan komma i fyrkantiga paket. KALLAX har en enkel design som
matchar alla stilar – och dessutom kan den placeras liggande på golvet,
stående mot väggen eller användas som rumsavdelare. Hur ditt rum än ser
ut kan KALLAX hjälpa dig att exponera dina finaste saker.

3

KALLAX hylla

299:-

10

7

599:KALLAX hylla

10

1

KALLAX insats med dörr 100:- styck med
folierad yta. B33×D37, H33 cm. Vit. 202.781.67

2

KALLAX Insats med 2 lådor 150:- styck
med folierad yta. B33×D37, H33 cm. Vit.
702.866.45

3

KALLAX hylla 299:- Lackad yta. B77×D39, H77 cm.
Vit. 202.758.14 Dörrar och lådor säljs separat.

4

KALLAX hylla 699:- Lackad och mönstertryckt yta. B77×D39, H147 cm. Grå/trämönstrad.
403.469.24 Lådor säljs separat.

5

Nytt DRÖNA låda 39:- styck i polyester och
papp. B33×D38, H33 cm. Lila. 304.439.73

6

KALLAX hylla 1095:- Lackad och mönstertryckt yta. B147×D39, H147 cm. Svartbrun.
102.758.62 Korgar säljs separat.

7

KALLAX insats med 2 lådor 200:- styck med
folierad yta. B33×D37, H33 cm. Svartbrun.
902.866.49

8

KALLAX insats med dörr 150:- styck med
folierad yta. B33×D37, H33 cm. Svartbrun.
602.781.70

9

LACK soffbord 199:- Lackad yta. B55×D90,
H45 cm. Vit. 904.499.05

10 KALLAX hylla 599:- Lackad yta. B77×D39,
H147 cm. Tillfällig version av hyllan med ett
mönster designat av Tom Hedqvist, en av
grundarna av det nyskapande designkollektivet
10-gruppen. Vit/rutmönstrad. 904.284.46
Korgar säljs separat.
8

6

1095:-

KALLAX hylla

KALLAX insats
med dörr

9

150:-/st
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1

Belysning utan gränser

SVENSHULT
vägghylla
med förvaring

249:-

2

STOMMA
väggklocka

19:-

3

149:-/st
HÅRTE LED arbetslampa

1

Nytt SVENSHULT vägghylla med förvaring
249:- Lackat stål och folierad yta. B41×D20,
H41 cm. Brunröd/vitlaserad ekeffekt.
804.000.75

2

STOMMA väggklocka 19:- Plast. Ø20 cm.
Vit. 003.741.36 Batteri LR6 AA 1,5V säljs
separat.

3

Nytt BERGSHULT/PERSHULT vägghyllekombination 448:- styck med folierad yta.
B120×D30, H31 cm. Vit. 392.911.83

4

GRADVIS vas 99:- Stengods. Färgad glasyr.
Ø16, H24 cm. Beige. 004.420.41

5

Nytt SVENSHULT vägghylla 99:- styck i lackat
stål. B60×D20, H35 cm. Vit. 803.999.01

6

BILLY bokhylla med vitrindörrar 1495:Folierad yta. B80×D30, H202 cm. Mörkröd.
803.856.16 Belysning säljs separat.
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4
5

6

BILLY bokhylla
med vitrindörrar

1495:HÅRTE LED arbetslampa 149:- styck i lackat stål och aluminium.
H32 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor
i energiklasserna A++ till A. LED livstid ca 25 000 timmar.
Svart/silverfärgad. 402.669.84

7

Sugen på en enkel
färguppdatering? Byt
ut soffklädseln.

6

POÄNG
fåtölj

1495:9
8

2
3

1

1

STILREN
värmeljushållare

20:-/st

4
10

5

PLATSA
förvaringskombination

3750:12

LIDHULT 3-sitssoffa
med schäslong

8995:-

150 Vardagsrum

11

Nytt STILREN värmeljushållare 20:- styck
i stengods. Färgad glasyr. Ø8, H6 cm.
Ljusorange. 204.447.89
2 SKÄGGÖRT kuddfodral 49:- styck i 100% mer
hållbar bomull. L50×B50 cm. Vit/guldfärgad.
404.155.40
3 KLIPPAN 2-sitssoffa 1795:- Avtagbar klädsel
i polyester. B180×D88, H66 cm. Sits H43 cm.
VISSLE ljusblå. 10 års garanti. 292.846.25
4 GLADOM brickbord 149:- Lackat stål. Ø45,
H53 cm. Svart. 504.119.90
5 Nytt PLATSA/FONNES/VÄRD förvaringskombination med vitrindörrar 3750:- B300×D42,
H131 cm. Vit. 292.913.91 Belysning och handtag
säljs separat.
6 SJÖPENNA golvlampa 299:- Plast och massiv
björk. Ø44 cm. H100 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till
D. Vit. 403.237.10
7 POÄNG fåtölj 1495:- Klarlackad yta och
avtagbar klädsel av bomull, polyester,
viskos och lin. B68×D82, H100 cm. Sits H42 cm.
Björkfaner/HILLARED mörkblå. 10 års garanti.
491.978.06
8 STOCKHOLM 2017 puff 1295:- Klädsel i bomullssammet från mer hållbara källor och polyester.
Ø50, H42 cm. SANDBACKA mörkgrå. 903.445.07
9 KOARP fåtölj 1795:- Avtagbar klädsel i polyester.
Ben i lackat stål. B83×D78, H75cm. Sits H44 cm.
GUNNARED beige/svart. 10 års garanti.
292.217.13
10 LISTERBY soffbord 1295:- Tonat och lackat askfaner, massiv bok. Ø90, H45 cm. Brun. 303.514.40
11 NOT golvlampa upp/läslampa 149:- Lackat stål
och plast. H174 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. 803.048.75
12 LIDHULT 3-sitssoffa med schäslong 8995:Avtagbar klädsel i bomull från mer hållbara källor
och polyester. B279×D164/98, H102 cm.
Sits H45 cm. GASSEBOL ljusbeige. 10 års garanti.
992.571.62
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7

1

SYMFONISK
wifi-bokhyllehögtalare

995:-

LANDSKRONA
3-sitssoffa

7995:-

Låter som hemma

8

KRYDDPEPPAR
piedestal,
inom-/utomhus

249:-

Vad får man när man kombinerar gediget heminredningskunnande med
ledande ljudexpertis? Svaret är SYMFONISK – en ny serie prisvärda och
snygga wifi-kvalitetshögtalare som smälter in i alla rum. Det här är den
spännande starten på ett långsiktigt samarbete mellan IKEA och Sonos.

1

5
2

3995:-

9
3

2

KIVIK 2-sitssoffa 3995:- bomull från mer
hållbara källor, polyester, viskos och lin.
B190×D95, H83 cm. Sits H45 cm. HILLARED
mörkblå. 10 års garanti. 491.937.33

3

KONGSTRUP matta, lång lugg 699:- polypropen.
B133×L195 cm. Ljusblå/grön. 104.352.19

4

SVALSTA satsbord 799:-/set om 2 i klarlackat
björkfaner. Storlekar: 1 st 55x45x40 cm och 1 st
73x63x45 cm. 802.806.76

5

Nytt EKOLSUND vilfåtölj 3295:- Avtagbar
klädsel i polyester. B85×D94, H97 cm. Sits
H45 cm. Ställbar i tre olika lägen. GUNNARED
mörkgrå. 10 års garanti. 092.971.86

6

Nytt BESTÅ förvaringskombination 2590:B180×D42, H74 cm. Vit/NOTVIKEN grågrön.
193.026.63

7

LANDSKRONA 3-sitssoffa 7995:- Genomfärgat
narvläder, bomull och polyester med ytskikt
av polyuretan. B204×D89, H78 cm. Sits H44 cm.
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun. 10 års garanti.
492.703.02

8

Nytt KRYDDPEPPAR piedestal, inom-/utomhus 249:- Lackat stål. L33×B33, H65cm. Grön.
204.219.62

9

Nytt LIVSVERK vas 149:- Stengods. Färgad
glasyr. Ø15, H21 cm. Blå. 604.422.84

4
6
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Nytt SYMFONISK wifi-bokhyllehögtalare
995:- styck i plast och polyester. B10×D15,
H31 cm. Svart. 503.575.54 Vit. 304.352.04
Komplettera med SYMFONISK vägghögtalarställ som säljs separat.

EKOLSUND
vilfåtölj

3295:-

KIVIK 2-sitssoffa

1
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2

1

BESTÅ förvaringskombination

4030:Lägg till knoppar och
handtag för ett nytt
uttryck – till ett lågt pris.

Designa din egen
BESTÅ lösning
Nya dörrar. Nya lådor. Nya färger! Vi har fristående BESTÅ möbler som kan
hjälpa dig med förvaringen i vardagsrummet, men du kan också designa
en egen lösning i vårt planeringsverktyg för att matcha dina andra möbler
perfekt. Förverkliga dina förvaringsdrömmar med BESTÅ.

4

5

3

1

BESTÅ förvaringskombination 4030:B120×D42/22, H240 cm. Vit/HANVIKEN/
SINDVIK vitrindörr klarglas. 593.017.94
Knoppar och belysning säljs separat.

2

Nytt BESTÅ förvaring med dörrar 2810:B180×D42, H74 cm. Svartbrun/STOCKVIKEN/
antracit. 893.025.70

3

BESTÅ förvaringskombination 2764:B240×D42, H128/64 cm. Vit/LAPPVIKEN
ljusgrå/SINDVIK vitrindörr ljusgrå klarglas.
492.011.77 Handtag och belysning
säljs separat.

4

BESTÅ förvaring med dörrar 3210:B120×D42, H202 cm. Vit/KALLVIKEN mörkgrå
betongmönstrad. 093.050.68 Belysning säljs
separat.

5

Nytt BESTÅ förvaring med dörrar 3820:B120×D42, H192 cm. Svartbrun RIKSVIKEN
ljus bronseffekt/NOTVIKEN blå. 293.039.02
Belysning säljs separat.

3820:-

BESTÅ förvaring med dörrar

BESTÅ
förvaringskombination

2764:-

Vardagsrum 155

4
2

PERSISK HAMADAN
matta, kort lugg

5995:-

Ta vara på soffans
superkrafter

1

3

HAVSTA
soffbord

1195:-

6

1

STOCKSUND 3-sitssoffa 4295:- Avtagbar klädsel
i bomull från mer hållbara källor och polyester.
B199×D97, H84cm. Sits H46 cm. NOLHAGA
gråbeige/ljusbrun. 10 års garanti. 890.338.13

2

PERSISK HAMADAN matta, kort lugg 5995:100% ull. B140×L200cm. Handknuten av skickliga
hantverkare, och därför helt unik i design och
storlek. Blandade mönster. 302.992.30

3

HAVSTA soffbord 1195:- Betsad, klarlackad
massiv furu. L75×B60, H48 cm. Grå.
304.142.06

4

TÄRNABY bordslampa 249:- lackat stål och
glas. Ø15, H25 cm. I denna lampa kan ljuskällor i
följande energiklasser användas: A++ till E.
Antracit. 603.238.94

5

GABBIG korg 49:- Lackad rotting.
B25×D29, H15 cm. Mörkbrun. 703.220.64

6

HEMNES tv-bänk 1795:- Betsad, klarlackad
massiv furu. B148×D47, H57 cm. Maxbelastning
50 kg. Vitbetsad. 802.970.21

7

HAVSTA förvaringskombination med skjutbara
vitrindörrar 5385:- Betsad, klarlackad massiv
furu och härdat glas. B283×D37, H134 cm. Grå.
192.660.66
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5

49:GABBIG korg

3795:-/st
FRIHETEN hörnbäddsoffa med förvaring

7

HAVSTA
förvaringskombination
med skjutbara vitrindörrar

5385:-

FRIHETEN hörnbäddsoffa
med förvaring 3795:- styck med fast
klädsel i polyester. B230×D151/90,
H90 cm. Bäddmått 140×204 cm. Sits
H44 cm. SKIFTEBO blå. 492.975.61

1

SKARSTA skrivbord sitt/stå 2195:Lackad yta och lackat stål. L120×B70,
H72–122 cm. Manuellt höj- och sänkbart.
Vit. 490.849.65

2

NILSERIK ståstöd 499:- Polyester och förstärkt
plast. Sits Ø35, H51–71 cm. Vit/VISSLE grå.
903.097.21

3

4

1

NYMÅNE arbets-/vägglampa 499:- Lackat stål,
aluminium och plast. H62 cm. I denna lampa kan
ljuskällor i följande energiklasser användas: A++
till D. Inbyggd USB-port. Vit. 403.367.60

6

99:-/st

Nytt TJENA skrivbordsställ 49:-/set om 5
i klarlackat papper varav 80% är återvunnet
material. Innehåller: 5 förvaringslådor:
1 st 8,2x8,2x5 cm,1 st 8,2x8,2x9 cm,
1 st 8,2x8,2x13 cm, 1 st 24,6x8,8x17 cm
och 1 st 25x17,5x2,8 cm. Vit/prickar. 704.340.47

5

KNOTTEN ståbord 1495:- Tonad, klarlackad
massiv björk. B62×D48, H105 cm.
Vit björk. 302.994.85

6

Nytt SLIPSTEN väggklocka 99:- styck i plast.
Ø35 cm. Mekanismen med ett helt tyst urverk
gör att du kan vila och sova utan att bli störd av
ljudet. Mörkblå. 304.408.23

7

MICKE skrivbord 995:- Lackad yta och
lackat stål. B142×D50, H75 cm. Vit. 902.143.08

8

HATTEFJÄLL kontorsstol 1995:- Polyester och
lackat aluminium. Sits B50×D40, H41–52 cm.
GUNNARED beige. 10 års garanti. 003.086.84

9

Nytt ALEX hurts med 9 lådor 995:- styck med
folierad och lackad yta. B36×D48, H116 cm. Blå.
204.462.41

10 Nytt KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:- Bambu.
Ø25, H45 cm. 904.275.26

SLIPSTEN
väggklocka

2

3

10

NYMÅNE arbets-/
vägglampa

499:-

7

4

5

Arbetsplats
Förbered dig själv och din arbetsplats för
framgång. Använd stolar och pallar som
ger bästa stöd, förvaringslösningar som
gör att du enkelt hittar allt du behöver och
smarta produkter som håller mobilen laddad
och dig själv fokuserad.
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8

995:-

MICKE skrivbord

9

4

Tidlös stil
med moderna
funktioner

5

HEKTAR arbetslampa
med trådlös laddning

599:-

2495:-

1

Nuförtiden behöver kontorsmöbler inte längre se ut som
att de bara hör hemma på ett kontor. Vi har uppdaterat
kontorsklassikerna med funktioner som gör att de är enkla
att använda och även uppmuntrar till mer hälsosamma
vanor, i en stil som fungerar överallt.

Den här pallen ger
en aktiv sittposition
som förbättrar din
hållning – och ger dig
stöd även när
du väljer att stå.

2

IDÅSEN skrivbord
har 10 års garanti.

6

Du kan smidigt växla mellan
att sitta och stå vid skrivbordet
och justera höjden med hjälp av
reglaget eller tillhörande app.

IDÅSEN
lådhurts
på hjul

995:-

1

TROLLBERGET aktivt sitt-/ståstöd 995:Genomfärgat narvläder. Sits Ø39,
H66–80 cm. GRANN beige. 10 års garanti.
003.882.61

2

IDÅSEN skåp med dörrar och lådor 1995:Lackat stål. B80×D47, H119 cm. Beige.
Inbyggda dämpare gör att dörrarna och
lådorna stängs långsamt, tyst och mjukt.
10 års garanti. 303.207.26

3

IDÅSEN skrivbord sitt/stå 5495:- Betsat, klarlackat askfaner och lackat stål. L160×B80,
H63–127 cm. Svart/beige. 10 års garanti.
992.809.78

4

HEKTAR arbetslampa med trådlös laddning
599:- Lackat stål och aluminium. Ø18 cm.
I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D. Inbyggd
USB-port. Mörkgrå. 603.234.36

5

ALEFJÄLL kontorsstol 2495:- Genomfärgat
narvläder. Sits B51×D42, H45–56 cm.
GRANN beige. 10 års garanti. 503.086.86

6

IDÅSEN lådhurts på hjul 995:- Lackat stål.
B42×D47, H61 cm. Inbyggd dämpare gör att
lådorna stängs långsamt, tyst och mjukt.
Gyllenbrun. 10 års garanti. 503.979.13

7

PLEJA trådkorg med handtag 149:- Lackat stål
och kork. L36×B27, H15 cm. Svart. 203.480.47

7

3
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IDÅSEN
skrivbord sitt/stå

5495:-

ALEFJÄLL
kontorsstol

3

Den här lådhurtsen är enkel att
flytta vid behov och lådorna har
inbyggda dämpare som gör att
de stängs tyst och mjukt.

1

Arbetsplats 161

2

1

3

Låt LENNART
fixa förvaringen

BRÄDA
laptopstöd

59:-

SVALLET
arbetslampa

49:4

LENNART
hurts med lådor

ÖRFJÄLL
skrivbordsstol

499:-/st

99:-

Ett klick,
lägre kostnad
Hemligheten bakom SVALLET arbetslampans otroliga pris? Transporten!
Lampan är gjord av minst 20 procent
återvunnen plast och förpackas i två
delar som får plats i varandra. Det ger
en mer kompakt förpackning och mer
kostnadseffektiva transporter. Tala om
en lysande idé!

1

Mixa och matcha våra
bordsskivor och ben så
att du får ett skrivbord
som passar dig.

Nytt SVALLET arbetslampa 49:Plast av minst 20% återvunnet material.
H35 cm. I denna lampa kan ljuskällor i följande
energiklasser användas: A++ till D.
Mörkgrå/vit. 703.584.87

2

LILLHULT USB typ C till USB-kabel 49:Polyester. L1,5 m. Svart/vit. 404.096.19

3

BRÄDA laptopstöd 59:- Plast. B42×D31,
H9 cm. Rosa. Passar laptops upp till 17”.
902.612.29

4

Nytt ÖRFJÄLL skrivbordsstol 499:- styck
i plast, polyester och lackat stål. Sits B49×D43,
H46–58 cm. Vit/VISSLE mörkgul. 893.030.46
Vit/VISSLE lila. 693.030.66

5

LINNMON/KRILLE bord 779:- Lackad yta och
lackat stål. L120×B60, H74 cm. Geometrisk
mönstrad. Blå/vit. 592.142.21

6

HELMER lådhurts på hjul 349:- Lackat stål.
B28×D43, H69 cm. Svart. 203.419.70
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5

LINNMON/KRILLE
bord

779:-

6

LENNART hurts med lådor 99:Lackat stål och plast. B30×D34,
H56 cm. Maxbelastning 5 kg
per låda. Vit. 303.261.77

Låt vardagen blomma
8

1

Klassiska saker som alltid
har en plats i våra hjärtan:
skira blommor, vitt porslin,
gnistrande glas och möjligheten att förvandla vilken
dag som helst till ett väldigt
speciellt tillfälle.

49:-/m
EMMIE ROS metervara

UPPLAGA
djup tallrik

35:-/st

9
2

3

SMYCKA
konstgjord
blomma

15:-/st

5
4
1

10

6

20:-/50 st
FANTASTISK pappersservett

11
7

VASEN vas

15:-

KAFFEREP kakor
med hallonfyllning

10:-/st

Nytt UPPLAGA djup tallrik 35:- styck i fältspatporslin. Ø26, H5 cm. Vit. 504.247.18
2 Nytt VARDAGEN glas 59:-/4 stycken i härdat
klarglas. 28 cl. Kan även användas till varma
drycker. 504.158.94
3 SMYCKA konstgjord blomma 15:- styck i plast
och polyester. H30 cm. Pion/rosa. 304.098.27
4 GAMMAN bestick 299:-/24 delar i rostfritt stål.
Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked, 6 av varje.
503.849.58
5 Nytt UPPLAGA mugg 25:- styck i fältspatporslin. 35 cl. H10 cm. Vit. 804.247.12
6 FANTASTISK pappersservett 20:-/50 stycken
i papper. B40×L40 cm. Ljusrosa. 903.684.85
7 VASEN vas 15:- Klarglas. Ø14, H20 cm.
000.171.33
8 EMMIE ROS metervara 49:-/m i 100% mer hållbar bomull. B150 cm. Flerfärgad. 502.179.12
9 SMAKSINNE tablett 15:- Plast. Ø37 cm.
Vit/grön/blomma. 204.031.90
10 GARNERA uppläggningsfat, 2 våningar 129:Lackat stål. Ø29, H33 cm. Vit. 102.587.68
11 KAFFEREP kakor med hallonfyllning 10:- styck
176 g. 103.749.23
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1

Nytt VARDAGEN glas 59:-/4 stycken i härdat
klarglas. Kan även användas till varma drycker.
28 cl. 504.158.94

2

Nytt NORDVIKEN utdragbart bord 2995:Betsat och klarlackat bokfaner. L152/223×95,
H75 cm. Plats för 4 - 8 personer. Vit. 903.687.15

3

HEKTAR taklampa 399:- styck i lackat stål och
aluminium. Ø38 cm. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Mörkgrå. 402.961.08

4

Nytt NORDVIKEN stol 595:- styck med betsad
och klarlackad yta. B44×D56, H97 cm.
Sits H45 cm. Vit. 003.691.11

5

Nytt TRANGET matta, slätvävd 1995:- Slityta
i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar bomull.
B170×L240 cm. Handgjord, varje matta är unik.
Blandade blå nyanser. 104.385.38

6

INGATORP klaffbord 1195:- Betsad, klarlackad
massiv furu. L65/123×B78, H75 cm.
Plats för 2 - 4 personer. Svartbrun. 404.231.06

7

TILLBRINGARE bringare 39:- Klarglas.
För drycker med max. temperatur 50°C.
1,7 l. 903.624.07

8

Nytt NORDVIKEN stol 595:- styck med betsad
och klarlackad yta. B44×D56, H97 cm. Sits H45 cm.
Svart. 403.691.09

9

SKURUP arbets-/vägglampa 229:- Lackat stål
och aluminium. I denna lampa kan ljuskällor
i följande energiklasser användas: A++ till D.
Svart. 903.260.23

9

1

8

VARDAGEN
glas

59:-/4 st

7

3
6

2

2995:-

Matplats
Matbord för allt och alla. Det är populärt
både till vardags och fest, spel och prat.
Alla våra matplatsmöbler och serveringsprodukter (även tallrikarna och maten!) är
gjorda för att matcha olika typer av stilar och
plånböcker, så att du kan hitta det som
passar dig.
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NORDVIKEN
utdragbart bord

4

5

595:-/st
NORDVIKEN stol

1

NÄTVERK
servettställ

6

25:-

MOPPA bringare
med lock

39:-

7
8

OFTAST
tallrik

5:-/st

2

LANEBERG
utdragbart bord

1495:-

Slitstark och stapelbar.
Det här är en stol som
är robust nog för att
användas i offentliga
miljöer.

10
3

1

Nytt NÄTVERK servettställ 25:Lackat stål. B6,5×L11, H15 cm. Rosa. 104.089.18

2

Nytt LANEBERG utdragbart bord 1495:Betsad, klarlackad askfaner. L130/190×B80,
H75 cm. Vit. 604.161.38

3

ADDE stol 99:- styck i lackat stål och plast.
B39×D47, H77 cm. Sits H45 cm. Svart. 902.142.85

4

Nytt KARLJAN stol 345:- styck i lackat stål
och polyester. B49×D55, H81 cm. Sits H46 cm.
Mörkgrå/KABUSA mörkgrå. 503.410.25

5

GODIS glas 49:-/6 stycken i klarglas.
40 cl. H16 cm. 200.921.07

6

MOPPA bringare med lock 39:- Plast.
1,7 l. Frysbar insats. Mörkblå/transparent.
503.429.11

7

OFTAST djup tallrik 5:- styck i härdat glas.
Ø20 cm. Vit. 003.189.42

8

OFTAST tallrik 5:- styck i härdat glas.
Ø25 cm. Vit. 302.589.13

9

MOPSIG bestick 49:-/16 delar i rostfritt stål.
Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked,
4 av varje. 003.430.03

4

11

9

5

895:-/st
YNGVAR stol

MOPSIG bestick

49:-/16 delar

GODIS glas

49:-/6 st

10 STOMMA väggklocka 19:- Plast. Ø20 cm.
Vit. 003.741.36 Batteri säljs separat:
1 st LR6 AA 1,5 V
11 Nytt YNGVAR stol 895:- styck i betsat,
lackat bokfaner och stål. B40×D40, H71 cm.
Sits H46 cm. Antracit. 804.176.36
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1

Att kombinera bänkar
och stolar från samma
serie ger en lösning som
är både kvadratsmart
och snygg.

HENRIKSDAL
stol

595:-

Den krångelfria
matplatsen

5

7

EKEDALEN
stol

595:-/st

Frukost för en eller festmåltid för tio? När det gäller matplats finns det inte en lösning som passar alla. Men med
hjälp av några smarta produkter, som ett utdragbart
bord eller stolar i exakt rätt storlek, blir det enkelt att
matcha alla tillfällen, och alla gäster. Så att ni kan
koncentrera er på maten i stället för på möblerna!

Det här EKEDALEN
bordet kan du
enkelt dra ut själv – du
behöver inte vänta
på att gästerna ska
komma och hjälpa dig.

GUNDE
klappstol

69:-/st

4

3
6

Juniorstolar ger en
perfekt höjd för de
lite mindre barnen,
så att de också kan
vara med på festen!
8

ODGER
stol

695:-

2

1

HENRIKSDAL stol 595:- Betsad, klarlackad yta.
Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull.
B51×D58, H97 cm. Sits H47 cm. Mörkbrun/
GRÄSBO vit. 592.207.50

2

IKEA 365+ tallrik 29:- styck i fältspatporslin.
Ø27 cm. Vit. 702.589.49

3

BERTIL stoldyna 29:- styck med slityta i akryl
och polyester. Stoppning i polyeter. Ø33 cm.
Grå. 301.419.75

4

EKEDALEN utdragbart bord 1995:- Betsat,
klarlackat askfaner. L120/180×B80, H75 cm.
Plats för 4 - 6 personer. Mörkbrun. 403.408.04

5

EKEDALEN stol 595:- styck i betsad, klarlackad
yta, polyester och bomull från mer hållbara
källor. B43×D51, H95 cm. Sits H46 cm.
Mörkbrun/ORRSTA ljusgrå. 803.407.60

6

EKEDALEN bänk 799:- Betsat, klarlackat askfaner. L105×B36, H45 cm. Mörkbrun.
403.407.62

7

GUNDE klappstol 69:- styck i förzinkat stål
och plast. B41×D45, H78 cm. Sits H45 cm.
Svart. 002.177.97

8

Nytt ODGER stol 695:- styck i träplastkomposit.
B45×D51, H81 cm. Sits H43 cm. Antracit.
504.573.13

9

URBAN juniorstol 349:- Förstärkt plast.
Rekommenderas från 3 år. B45×D48, H79 cm.
Sits H53 cm. Vit. 001.652.13

9

1
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Stolar med hög rygg
ger bra sittkomfort
och ser också väldigt
trevliga ut.

4

FIXA
självhäftande
möbeltass

5:-/set om 20

Matplatsen - i all enkelhet

1

Små saker kan
göra stor skillnad

2

3

INGATORP
utdragbart bord

2995:-

Tänk om du kunde göra något runt till
en sexhörning och därmed dramatiskt
minska både materialspill och pris?
Tänk om det gjordes av återvunnen
PET-plast? Och att färgen ändrades
från vitt till grått för att bättre dölja
smutsen? Om man kombinerar de här
smarta idéerna får man våra nya FIXA
självhäftande möbeltassar som numera
alltså är ännu smartare.

5

1

INGATORP karmstol 995:- Lackad massiv
björk och polyester. B57×D63, H99 cm. Sits
H48 cm. Vit/NORDVALLA beige. 902.462.91

2

Nytt UPPVAKTA vas 129:-Stengods. Färgad
glasyr. Ø12, H20 cm. Kan även användas som
bringare. Vit. 504.422.32

3

INGATORP utdragbart bord 2995:- Lackad yta.
Ø110/L155, H74 cm. Plats för 4 - 6 personer.
Vit. 402.170.69

4

Nytt FIXA självhäftande möbeltass 5:-/set
om 20 i storlekarna Ø2 och Ø4 cm. Polyester
varav ca. 75% återvunnet material. Grå.
004.311.51

5

Nytt UPPLAGA mugg 25:- Fältspatporslin.
35 cl. H10 cm. Vit. 804.247.12

6

GAMMAN bestick 299:-/24 delar i rostfritt stål.
Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked,
6 av varje. 503.849.58

7

Nytt UPPLAGA tallrik 35:- styck i fältspatporslin. Ø28 cm. Vit. 104.247.01
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7
6

UPPLAGA
tallrik

35:-

1495:LISABO bord

LISABO bord 1495:- Tonat, klarlackat askfaner och massiv björk.
L140×B78, H74 cm.
Plats för 4 personer. 702.943.39

1

IKEA 365+ skål, rak kant 39:- Fältspatporslin.
Ø28, H6 cm. Vit. 302.797.03

2

IRIS kökshandduk 29:-/2 stycken i 100%
mer hållbar bomull. B50×L70 cm. Grå. 202.100.21

3

KNÄCKEBRÖD FLERKORN 15:- 250 g. 201.189.42

4

ÖRTFYLLD olje-/vinägerset 79:-/3 delar i glas
och rostfritt stål. Innehåller: 2 flaskor för olja och
vinäger 22 cl. Ø5 cm, H20 cm. 403.913.51

5

IKEA 365+ gryta med lock 249:- Rostfritt stål/
aluminium och ugnsfast glas. 3 l. 15 års garanti.
702.567.52

6

TUTEMO öppet skåp 229:- styck med folierad
yta. B20×D37, H40 cm. Askmönstrad.
10 års garanti. 503.498.23

7

METOD/ASKERSUND/MAXIMERA
bänkskåpskombination med lådor 7852:Här med BILLSBRO handtag och EKBACKEN
askmönstrad bänkskiva i laminat. B240×D63,5,
H91 cm. Vit/ASKERSUND. METOD kökssystem
har 25 års garanti. Diskho, köksblandare och
vitvaror säljs separat.

1

6

IKEA 365+
skål, rak kant

TUTEMO
öppet skåp

229:-/st

39:-

2

3

Kök
Mästerkock eller hungrig amatör? Vi har
kök för alla. Hos oss finns allt du behöver
för alla typer av matlagning – från skåp
och lådor som kan anpassas efter dina
behov, till effektiva vitvaror och praktiska
kvalitetsredskap. Sedan är det bara att
hitta rätt inspiration.
174 Kök

4

5

IKEA 365+
gryta med lock

249:7

METOD/ASKERSUND
bänkskåpskombination

7852:-

Grytor och stekpannor
i gjutjärn är slitstarka
och bevarar värmen
bra – ett perfekt val för
slow cooking.

1

1

METOD/BODBYN förvaringskombination
med vitrindörrar och lådor 12 958:- Här med
ENERYDA knopp och handtag. B166×D40,
H211 cm. Vit/BODBYN grön. METOD kökssystem har 25 års garanti. Belysning
säljs separat.

2

METOD/BODBYN köksö med lådor 12 928:Här med SÄLJAN bänkskiva i svart mineralmönstrad laminat och ENERYDA handtag.
B126×D125, H92 cm. Vit/BODBYN grön.
METOD kökssystem har 25 års garanti.
Belysning säljs separat.

3

TROVÄRDIG stekpanna 249:- styck i aluminium
och rostfritt stål med Teflon® Professional.
Ø24 cm. Gyllenbrun. 5 års garanti. 602.701.69

4

SENIOR stekpanna 349:- styck i emaljerat
gjutjärn. Ø28 cm. Off-white. 25 års garanti.
902.648.45

5

SENIOR stekgryta med lock 499:- styck
i emaljerat gjutjärn. 5 l. Off-white.
25 års garanti. 502.328.42

6

VARIERA besticklåda 269:- styck i klarlackad
bambu. B52×D50, H5,4 cm. Måttanpassad till
MAXIMERA kökslådor. 402.046.94

3

4

5

SENIOR
stekgryta
med lock

499:-/st

2
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12 928:-

METOD/BODBYN köksö

6

VARIERA
besticklåda

269:-/st

Kök 177

2

2961:-

KNOXHULT kök

Du kan planera
allt själv ...

3

4

1

5

1

SUNNERSTA rullvagn 299:- Lackat stål och
plast. L56×B33, H97 cm. Vit. 703.037.20

2

KNOXHULT kök 2961:- Här med vita luckor/
lådfronter, bänkskiva i ekmönstrad laminat
GUBBARP knoppar, FYNDIG diskho och
LAGAN köksblandare.
För vitvaror tillkommer 3489:För belysning tillkommer 398:-

3

LAGAN väggmonterad köksfläkt 499:med 3 hastigheter. Utsugningskapacitet: 273 m³/tim. Ljudnivå vid max.
utsugningshastighet: 71 dB (A). Effekt: 115 W.
B60×D51, H13 cm. Vit. 504.013.83

4

LAGAN HGC3K glaskeramikhäll 1295:med 3 värmezoner. B59×D52 cm. Svart.
501.823.52

5

LAGAN ugn 1695:- Användbar volym: 56 liter.
B59,4×D56, H58,9 cm. Vit. 504.169.21

6

VARDAGEN pajform 59:- Stengods. Ø32,
H4 cm. Off-white. 102.893.07

7

KAFFEREP vaniljsås 15:- 500 ml. 604.376.16

8

PROPPMÄTT skärbräda 49:- Oljad massiv bok.
L45×B28 cm. 502.334.22

9

IKEA 365+ grönsakskniv 149:- Rostfritt
molybdenum-/vanadiumstål. Knivbladets
längd 16 cm. 15 års garanti. 702.879.37
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6

8

VARDAGEN
pajform

PROPPMÄTT
skärbräda

49:-

59:-

9

7

... men du behöver inte
Att skaffa nytt kök kan vara svårt att hinna med i vardagen.
Vill du att vi designar, levererar, installerar eller finansierar ditt
kök? Då hjälper vi gärna till. Mer information hittar du i ditt IKEA
varuhus, på IKEA.se och på s. 190.

Kladdiga händer?
Blandaren aktiveras av
en rörelsesensor och
stängs av automatiskt.
6

BEMÖTA
väggmonterad köksfläkt

4995:-

7

1

2

BREDSJÖN
diskho, 2 hoar
med synlig front

4995:-

1

2

Nytt TÄMNAREN köksblandare med sensor
2995:- Metalliserad mässing. H31 cm. Rostfritt
stålfärg. 10 års garanti. 903.594.95
Nytt BREDSJÖN diskho, 2 hoar med synlig
front 4995:- Rostfritt stål. L80×D69 cm.
LILLVIKEN vattenlås och lock är inräknade i
priset men plockas separat. 592.895.46

3

SJÖRAPPORT tångkorn 15:- 85 g. 603.615.17

4

DINERA tallrik 25:- styck i keramik. Färgad
glasyr. Ø26 cm. Gråblå. 201.525.49

5

SENSUELL gryta med lock 449:- i rostfritt stål
med ett mellanskikt av aluminium. 5,5 l.
25 års garanti. 903.245.47

6

BEMÖTA väggmonterad köksfläkt med 3
hastigheter och boosterfunktion 4995:Utsugningskapacitet: 380 m³/tim. Ljudnivå vid
max. utsugningshastighet: 60 dB (A). Effekt:
270 W. B69,8×D38,1, H81,5–118,5 cm. Rostfritt
stålfärg. 5 års garanti. 903.893.36

7

METOD högskåp för ugn + dörr/3 lådor 3270:B60×D62, H208 cm. Vit/RINGHULT högglans
vit. METOD kökssystem har 25 års garanti.
691.649.75 Handtag säljs separat.

8

OTROLIG induktionshäll med 4 flexibla värmezoner med booster (P) 4495:- B58×D51 cm.
Svart. 5 års garanti. 403.039.34

9

3

SJÖRAPPORT
tångkorn

15:-

5

SENSUELL
gryta med lock

449:-

8

9

4

KULINARISK varmluftsugn med ångfunktion
6995:- Användbar volym: 72 l. B59,4×D56,7,
H58,9 cm. Rostfritt stål. 5 års garanti.
704.210.83
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2

Hållbara
detaljer i köket
Vi letar alltid efter nya sätt att göra våra produkter mer
hållbara – även om det inte alltid syns på utsidan. Genom
att experimentera med nya material och extrafunktioner
som sparar vatten och energi har vi gjort det enkelt att
leva mer klimatsmart och samtidigt ha ett lättjobbat kök.

Våra kökshanddukar kan
återanvändas i det oändliga.
Och vi använder bara bomull
från mer hållbara källor.

Alla våra köksblandare har
vattenbesparande
funktioner som är
bra för planeten
och sparar pengar på
din vattenräkning.

1

5

99:-/4 st

TALRIKA djup tallrik

Återvunnet trä.
Återvunna PET-flaskor.
Materialen i det här
skåpet är inte helt
nya, men passar ändå
perfekt i alla typer av
moderna kök.

6

3

Grönt är skönt och även
hållbart – de här slitstarka
tallrikarna är gjorda av
förnybar plast.

4

399:-/st

1

RINNIG diskställ, dubbelsidigt 29:Plast. L40×B31, H3 cm. 103.872.61
Komplettera gärna med andra tillbehör
i serien.

2

BOSJÖN köksblandare 1495:Metalliserad mässing. H32 cm.
Rostfritt stålfärg. 204.573.81

3

YTTERBYN dörr 399:- styck med folierad yta.
B40×H60 cm. Det grafiska mönstret skapades
av designkollektivet 10-gruppen.
Tryckt. 304.087.00

4

KUNGSBACKA dörr 399:- styck med
folierad yta i återvunnen folie.
B60×H80 cm. Antracit. 203.373.41

5

Nytt TALRIKA djup tallrik 99:-/4 stycken
i plast varav minst 90% av förnybart material.
Ø20 cm. Ljusgrön. 904.174.81

6

LACKTICKA kökshandduk 49:-/2 stycken
i 100% bomull från mer hållbara källor.
B50×L70 cm. Landskap/mönstrad. 203.429.79

7

IKEA 365+ matlåda med lock, rund 25:- styck
i värmetåligt glas och plast. Ø14, H9 cm.
600 ml. 392.690.97

KUNGSBACKA dörr

7
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49:-/2 st
LACKTICKA kökshandduk

IKEA 365+ matlåda
med lock, rund

25:-/st
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Ett grönare
alternativ i blått

3

2

1

4

NISSAFORS
rullvagn

349:-

29:-/st
IKEA 365+ vattenflaska

1

RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat
björkfaner. L25×B26, H18 cm. Röd. 204.108.12

2

Nytt NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål.
L50,5×B30, H83 cm. Max 11 kg per hyllplan.
Svart. 203.997.77

3

VARIERA låda 39:- Plast. B24×D17,
H10,3 cm. Svart. 503.320.16

4

TORNVIKEN tallrikshylla 599:- Lackad yta och
förnicklat stål. B80×D20, H100 cm. 5 krokar
medföljer. Off-white. 603.916.56

5

VADHOLMA köksö 2495:- med arbetsskiva i
slaktarblockmönster med tjockt ekfaner
och kärna av spånskiva. B79×D62,5, H90 cm.
Svart/ek. 403.661.15
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5

2495:VADHOLMA köksö

IKEA 365+ vattenflaska 29:styck i plast. 0,5 l. Ø7, H24 cm.
Blå. 504.123.48

3

VEGGIE HOTDOG

Alltid lika gott i
IKEA restaurangen

10:1

BEVARA påsklämma

15:-/set om 30

Äta. Umgås. Tanka ny kraft. Passa på att ta vara på de här
stunderna med familj och vänner: kanske med en kopp
kaffe och en kanelbulle, en mättande sallad eller våra
klassiska köttbullar? I din IKEA restaurang finns det något
för alla så att du och hela ditt gäng kan fylla på med ny
energi före eller efter shoppingen.

2

Klimatsmart
mellanmål
Vår veggie hotdog har blivit otroligt
populär och är ett välsmakande
alternativ till den klassiska IKEA
varmkorven. Den är växtbaserad,
fullpackad med smak och har
ett riktigt bra pris. Du hittar den
i vår bistro, men den säljs även i
10-pack i vår Swedish Food Market
så att du kan köpa med dig den
hem. Hungrig?

5

1

BEVARA påsklämma 15:-/set om 30 i plast.
Storlekar: 20 stycken L6 cm och 10 stycken
L11 cm. Blandade färger. 103.391.71

2

IKEA 365+ vattenflaska 29:- i plast. Ø7, H24 cm,
0,5 l. Blå. 504.123.48

3

VEGGIE HOTDOG 10:- med bröd, picklad
rödkål, sötstark senap och rostad lök.
KORVMOJ grönsakskorv 29:-/10 stycken
460g fryst. 100% grönsaker. 504.476.54

4

MUNSBIT naturella nötter/bär/russin 12:60 g. 903.405.47

5

ISTAD återförslutningsbar påse 20:-/60 stycken
i plast av minst 85% förnybart material.
Innehåller: 30 stycken 0,4 l och 30 stycken 1 l.
Kan användas flera gånger eftersom den går
att försluta igen. Röd. 203.392.84
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4

6
7

6

IKEA 365+ mugg 15:- styck i fältspatporslin.
24 cl. H7 cm. Vit. 202.829.42
IKEA 365+ skål 39:- styck i fältspatporslin.
Ø28, H6 cm. Vit. 302.797.03

IKEA 365+
mugg

15:-/st

ISTAD plastpåse

20:-/60 st

7

IKEA 365+
skål

39:-/st

Kök 187

Olika sätt
att handla
Ska du helrenovera köket? Eller bara byta ut vissa detaljer?
Hur dina planer än ser ut rekommenderar vi att du börjar
med lite inspiration för att få fart på dina idéer. Du hittar
massor i våra appar, på IKEA.se och förstås i ditt IKEA varuhus.
Det är bara att börja.

Betalsätt
Vi vill att du ska kunna få en bättre vardag hemma. Hos oss kan du betala
med betal-/kreditkort, IKEA BUSINESS kort, Klarna och IKEA presentkort.
Vill du inte betala allt på en gång, erbjuder vi olika finansieringsalternativ –
så att du kan dela upp din betalning.
Öppet köp
Vi har öppet köp i 365 dagar som en extra hjälp till dig om du skulle ångra dig
eller om det inte riktigt blev som du tänkt dig. Öppet köp ger dig pengarna
tillbaka om du ångrar dig och har en oanvänd vara med kvitto eller originalfraktsedel. Det gäller allt utom måttbeställda bänkskivor, måttbeställda
väggplattor och livsmedel.
Kontakta oss
På IKEA varuhusen hittar du våra kunniga medarbetare som alltid är redo
att hjälpa dig.

Handla online
Att handla på IKEA.se är hur lätt som helst. Här hittar du en uppsjö av olika
produkter och dessutom smarta heminredningstips och inspirerande idéer.
Handla när och var du vill, ute på stan eller hemma i din soffa. Välj det som
passar dig. Sedan är det bara att vänta på att dina inköp levereras inom
några dagar.

Chatt
Använd gärna vår chatt när du har lite kortare frågor för att få svar så
snabbt som möjligt. Du hittar chatten på IKEA.se/kontakt

Click & collect
Du kan också handla online och hämta dina varor i varuhuset eller på
närmaste utlämningsställe. Läs mer under servicetjänsten Click & collect
på IKEA.se/service

Telefon
Det går alltid bra att ringa oss på telefonnummer 0775 700 500
om du undrar över något.

IKEA Place app
Vill du få en känsla av hur din soffa kommer att se ut i vardagsrummet
innan du bestämmer dig? Då är den här AR-appen perfekt för dig.
Välj en möbel och håll upp din skärm mot den del av rummet där du
funderar på att placera den.

E-post
Du kan mejla oss via vårt kontaktformulär på IKEA.se/kontakt.

Träffa oss
På IKEA varuhusen hittar du våra kunniga medarbetare som alltid är redo
att hjälpa dig.
Snabba svar
På IKEA.se har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

IKEA Store app
Förenkla din shoppingupplevelse genom att ladda ner IKEA Store appen.
Här kan du söka produkter, se lagersaldo, hitta specialerbjudanden
och skapa en inköpslista.
Handla i varuhuset
Provsitt soffan, provligg sängen, öppna lådor och skåp. Lär känna våra
produkter och heminredningslösningar på det bästa sättet vi vet: på plats
i varuhuset där våra kunniga säljare kan besvara alla dina frågor.
Och eftersom de flesta produkter säljs i platta paket kan du ta med dig
det mesta hem samma dag.
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Du kan göra det själv –
men du behöver inte

Garantier
Allmänna villkor

Om du hellre vill att vi hjälper dig, gör vi det mer än gärna – oavsett om du behöver
mycket eller lite hjälp. Välj bland flera servicetjänster som gör livet lite enklare.

Planering och inredningshjälp
Även i stora projekt är detaljerna viktiga. Dela
dina idéer och behov med våra utbildade
specialister, så hjälper de dig att hitta en lösning
som passar just dig.

Leverans
Oavsett om du handlar online eller i ett IKEA
varuhus, och oavsett hur mycket du handlar,
kan vi hjälpa dig att plocka ihop dina varor och
leverera dem till ditt hem eller företag.

Click & collect
Spara tid nästa gång du handlar. Lägg din
beställning online, så har vi den redo att
hämtas upp när du kommer förbi.

Hållbarhet
När vi levererar din nya madrass, soffa eller
vitvara tar vi gärna med oss den gamla till
återvinningscentralen.

Uthyrning
Saknar du plats för dina inköp på vägen hem från
varuhuset? Vi erbjuder olika alternativ som kan
hjälpa dig att få hem dina varor.
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Montering
Alla våra produkter är designade så att du enkelt
ska kunna montera dem, men vill du hellre få tid
över till annat hjälper vi gärna till med
monteringen hemma eller på din arbetsplats.

Installation
Behöver du mycket hjälp? Eller bara lite? Vi
kan föreslå lokala och fristående hantverkare
som kan hjälpa dig med installation av kök och
badrum.

Betalning
Hos oss kan du betala på olika sätt. Vill du inte
betala allt på en gång, så kan du dela upp ditt köp
i mindre delar.

Öppet köp
Vi har öppet köp i 365 dagar som en extra hjälp till
dig om du skulle ångra dig eller om det inte riktigt
blev som du tänkt dig. Öppet köp ger dig pengarna
tillbaka om du ångrar dig och har en oanvänd
vara med kvitto eller originalfraktsedel. Det gäller
allt utom måttbeställda bänkskivor, måttbeställda
väggplattor och livsmedel.

Vad omfattar garantin?
Garantin för respektive produkt beskrivs närmare
i texten för varje enskild produkt.
Garantins längd
Alla garantier gäller från inköps-/leveransdatum
och i det antal år som anges i texten för varje
enskild produkt.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet
omfattas av garantin. Om så är fallet reparerar IKEA
den defekta produkten eller ersätter den med en
likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar
IKEA för reparation, reservdelar, arbete och
eventuella personalresor, förutsatt att produkten
går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA.
IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så länge
varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte
har godkänts av IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om
produkten inte längre säljs av IKEA erbjuder IKEA
en lämplig ersättningsprodukt. Det är IKEA som
avgör vad som är en lämplig ersättningsprodukt.
Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/originalfraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
Undantag
Garantin gäller inte produkter som har förvarats
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt
eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller
felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar
inte normalt slitage, repor, märken eller skador
som har orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
Garantin gäller inte om produkten har placerats
utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten
har använts i ett annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. Garantierna omfattar
inte följdskador eller indirekta skador.

Så här kontaktar du oss
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA kundservice. Du hittar adresser och telefonnummer
på IKEA.se och i IKEA katalogen. Spara alltid
inköpskvitto eller originalfraktsedel. Det gäller
som inköpsbevis och måste kunna uppvisas för att
garantin ska gälla. Läs mer i våra garantibroschyrer
som du hittar i ditt IKEA varuhus och på IKEA.se/garanti
Specifika produktvillkor
METOD kökssystem
25 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller endast för hemmabruk. Garantin
omfattar följande delar i METOD kökssystem:
• Skåpstommar • Luckor och lådfronter
• Upphängningsskena • Ben och socklar • Täcksidor
• Dekor-/krönlister • MAXIMERA mjukstängande
fullutdragslådor • UTRUSTA gångjärn och dörrdämpare
• Tryck-och-öppna-beslag • Hyllplan i härdat glas
och melamin • Konsol för ugn • Skarvkoppling för
dörrar • Stödram för källsorteringskärl • Bänkskivor utom (LILLTRÄSK) • Väggplattor (utom
LYSEKIL) • Diskhoar och diskbänkar (utom FYNDIG
diskho). • VÅGLIG, DISKAD, och UTRUSTA kopplingsskena för lådfronter och luckor.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
LILLTRÄSK bänkskivor, LYSEKIL väggplattor, FYNDIG
diskho samt knoppar och handtag.

Vitvaror
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka har
orsakats av material- eller konstruktionsfel som
fanns vid den tidpunkt då produkten köptes på
IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk.
Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet
som till exempel reparationer, reservdelar, arbete
och personalresor – förutsatt att vitvaran är tillSkötselanvisningar
gänglig för reparation utan särskilda kostnader.
Produktens skötselanvisningar måste ha följts för
Dessa villkor överensstämmer med EU-direktivet
att garantin ska kunna utnyttjas. Du hittar de flesta 99/44/EG samt lokala föreskrifter. Utbytta delar
skötselanvisningarna i IKEA varuhusen och på IKEA.se tillfaller IKEA.
Tillämpning av nationella eller regionala lagar
Hur länge gäller garantin?
Garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt
du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/originalolika länder eller regioner. IKEA tillämpar konsument- fraktsedel ska uppvisas för att garantin ska gälla.
köplagens och köplagens reklamationsrätt. Artiklar TILLREDA och LAGAN vitvaror har två (2) års garanti
som inte omfattas av IKEA garantin, omfattas ändå som gäller från ursprungligt inköps-/leveransav dina lagliga rättigheter. Information om dina
datum. Om arbete utförs under garantiperioden
rättigheter som konsument hittar du bland annat
förlängs inte garantiperioden för produkten eller
hos Konsumentverket.
för de nya delarna.

Vilka vitvaror omfattas av den här garantin?
Fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror utom
TILLREDA och LAGAN vitvaror som har två (2) års
garanti.
Vem utför service?
IKEA servicepartner utför service genom sin
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk
av behöriga servicepartner.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt eller
genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att
följa bruksanvisningen, felaktig installation eller
anslutning till fel spänning, skador orsakade genom
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion
eller vattenskador som omfattar men inte begränsas
till skador orsakade av tillförsel av vatten med
onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av
onormala miljöförhållanden • Förbrukningsvaror
inkl. batterier och lampor • Icke-funktionella och
dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av
vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande
föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning
av filter, avtappningssystem eller tvätt-/diskmedelsfack • Skador på följande delar: inredning till kyl/
frys, keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och avloppsrör,
tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred,
handtag, höljen och delar av höljen, förutom när
sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel
• Fall där inget fel har kunnat hittas vid besök av en
servicetekniker • Reparationer som inte utförts av
en utsedd serviceleverantör och/eller en behörig
servicepartner eller då originaldelar ej har använts
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller
installation som ej har utförts enligt anvisningarna
• Användning av vitvaran i ett professionellt
sammanhang, d.v.s. ej för hemmabruk
• Transportskador • Om produkten har placerats
utomhus eller i en fuktig miljö. Om en kund själv
ombesörjer transport av produkten hem till sig
eller till någon annan adress har IKEA inget ansvar
för eventuella skador som kan uppstå under
transporten. Om IKEA däremot levererar produkten
till kundens leveransadress täcks eventuella skador
som uppstår under den här transporten av IKEA
(dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall
ska kunden kontakta IKEA kundservice på
IKEA.se/kundservice • Kostnad för att utföra den
initiala installationen av IKEA vitvaran. Dessa
begränsningar gäller inte felfritt arbete som har
utförts av kvalificerad fackman med våra originaldelar för att anpassa vitvaran efter tekniska säkerhetsspecifikationer som gäller i ett annat EU-land.
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Köksblandare
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
10 års garanti gäller för alla IKEA köksblandare.
Garantin omfattar material- och produktionsfel
och gäller endast för hemmabruk.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken
hack, repor eller skador som orsakats av slag,
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den
omfattar inte heller filtret/strålsamlaren som bör
rengöras regelbundet samt bytas ut när den är
utsliten. Garantin gäller inte om produkterna har
använts utomhus eller i en korrosiv miljö.
Soffor och fåtöljer
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk
och omfattar material- och produktionsfel avseende
• Stommar • Sitt- och ryggplymåer till följande
produkter: • DELAKTIG serie • EKEBOL 3-sitssoffa
• EKTORP serie • FÄRLÖV serie • GRÖNLID serie
• KARLSTAD soffa • KIVIK serie • KLIPPAN soffa
• KNISLINGE serie • KNOPPARP soffa • KUNGSHAMN
serie • LANDSKRONA serie • NOCKEBY serie
• NORSBORG serie • STOCKSUND serie
• SÖDERHAMN serie • LIDHULT serie
• VALLENTUNA serie • VIMLE serie • EKENÄS fåtölj
och fotpall • POÄNG fåtöljer och fotpall • EKERÖ
fåtölj • GRÖNADAL gungstol • KOARP fåtölj
• NOLMYRA fåtölj • RÅDVIKEN fåtölj • STRANDMON
fåtölj och fotpall • VEDBO fåtöljer.
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Klädslar i belagd väv • Tygklädslar
• Läderklädslar • TULLSTA • MUREN fåtölj • POÄNG
fåtöljplymåer • POÄNG barnfåtölj
• STRANDMON barnfåtölj.
Soffor
25 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och
omfattar material- och produktionsfel avseende
• Stommar • Sitt- och ryggplymåer till följande
produkter: • STOCKHOLM 3-sitssoffa • STOCKHOLM
2017 soffserie
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Klädslar i belagd väv • Tygklädslar • Läderklädslar.
PAX/KOMPLEMENT
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast kläd- och skoförvaring för hemmabruk och omfattar materialoch produktionsfel i följande delar av PAX/
KOMPLEMENT garderober och inredning:
• Stommar • Gångjärnsdörrar och gångjärn
• Avdelare och hyllinsatser för stommar
• Skjutdörrar och skjutdörrsmekanism
• KOMPLEMENT inredning.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
KOMPLEMENT insats för smycken, KOMPLEMENT
insats med 4 fack, KOMPLEMENT insats med fack,
KOMPLEMENT avdelare för utdragbart hyllplan,
KOMPLEMENT box, KOMPLEMENT lådmatta och
KOMPLEMENT utdragbar spegel med krokar.
GODMORGON
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och
omfattar material- och produktionsfel i följande
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produkter: GODMORGON möbler, GODMORGON
ben, GODMORGON låda med fack, låda med lock
set om 5, GODMORGON förvaring set om 2.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte TOLKEN bänkskivor.
Duschblandare
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller alla termostatblandare för bad/
dusch hos IKEA. Garantin omfattar material- och
produktionsfel i alla blandare för bad/dusch. Våra
produkter är testade för att klara alla relevanta
internationella standarder, och vi använder
endast komponenter av förstklassiga märken
för att säkerställa vårt löfte om 10 års garanti.
Garantin gäller endast för hemmabruk.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken
hack, repor eller skador som orsakats av slag,
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den
omfattar inte heller filtret/strålsamlaren som bör
rengöras regelbundet samt bytas ut när den är
utsliten. Garantin gäller inte om produkterna har
använts utomhus eller i en korrosiv miljö.
Duschtillbehör
3 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller BROGRUND och VOXNAN
takdusch, handduschar, duschslangar, stänger
och hyllor, VALLAMOSSE handdusch, duschslang
och stång LILLREVET handdusch och duschslang
samt KOLSJÖN duschslang. Garantin gäller från
inköpsdatum/leveransdatum och originalkvittot/
originalfraktsedel ska uppvisas för att garantin
ska gälla.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken,
hack, repor eller skador som orsakats av slag,
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Följ våra
monteringsanvisningar och skötselanvisningar
noggrant. Garantin gäller inte produkter som har
förvarats, monterats eller installerats felaktigt,
använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin
gäller inte om produkterna har använts utomhus
eller i en korrosiv miljö. Den omfattar inte heller
oavsiktliga skador.
Tvättställ och tvättställsblandare
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum
(inklusive vattenlås) och tvättställsblandare från
IKEA. Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i
alla tvättställ och tvättställsblandare.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte produkter som har förvarats,
monterats eller installerats felaktigt eller som har
rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller
felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte
heller skador orsakade av stötar, olyckshändelser
eller vattenburet skräp. Den omfattar inte heller
tvättställsblandarens filter/strålsamlare som bör rengöras regelbundet samt bytas ut när den är utsliten.
Garantin gäller inte om produkterna har använts
utomhus eller i en korrosiv miljö. Den omfattar
inte heller oavsiktliga skador.

Madrasser
25 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
följande delar i madrasser och/eller madrassbottnar:
• Trästomme och resårer i resårbottnar
• Resårer i resårmadrasser • Skumkärnan i polyetermadrasser • Latexkärnan i latexmadrasser
• Trästomme och ribbor i ribbottnar. Garantin gäller
endast för hemmabruk.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Alla bäddmadrasser, SÄBÖVIK och JÄRNUDDA.
Barnmadrasser och madrasser till bäddsoffor
och dagbäddar.
BEKANT, GALANT, IDÅSEN HÄLLAN och THYGE
skrivbords- och förvaringsserier
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla delar av BEKANT serie, IDÅSEN serie, GALANT
förvaringssystem, THYGE skrivbord och HÄLLAN
skåp, och gäller från inköpsdatumet på IKEA.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Följande produkter omfattas inte av den här
garantin: • BEKANT avskärmning. Garantin gäller
inte för separata produkter utan endast för hela
kombinationer i BEKANT serie, IDÅSEN serie,
GALANT förvaringssystem, THYGE skrivbord
och HÄLLAN förvaring, det vill säga, det
rekommenderade underredet måste monteras
med den rekommenderade skrivbordsskivan.
Garantin gäller ej om det monterats felaktigt,
använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt,
ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken,
hack, repor eller skador som orsakats av slag
eller olyckshändelser. Garantin gäller inte om
produkten har placerats utomhus, utsatts för
direkt solljus under en längre tid eller förvarats
i en korrosiv miljö.
MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL,
TROLLBERGET, JÄRVFJÄLLET, FLINTAN och
FJÄLLBERGET kontorsstolar
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
följande delar: • Stommen • Rörliga delar. Rörliga
delar avser komponenter med rörliga eller
justerbara funktioner. Garantin omfattar avsedd
funktion gällande komponenter hos hjul, gascylinder, mekanism samt justeringsmekanism i
armstöd och ryggstöd.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte om produkterna har förvarats
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt
eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med
felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage,
repor, märken eller skador som orsakatas av stötar
eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om
arbetsstolen har placerats utomhus eller i en fuktig
miljö, till exempel i ett badrum. Garantin omfattar
inte följdskador eller tillfälliga skador.

SENSUELL grytor och stekpannor
25 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla grytor, kastruller och stekpannor i ovanstående
serie. Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet och
värmeledande egenskaper • Diskning i diskmaskin
avsedd för hushållsbruk.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande
påverkan på funktionen.

TROVÄRDIG stekpannor
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla stekpannor i ovanstående serie.
Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet • Non-stickegenskaper. Garantin gäller endast om du diskar
dina stekpannor för hand.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet
hos stekpannan såvida de inte har en avgörande
påverkan på funktionen.

SENIOR grytor och stekpannor
25 års garanti. Gäller alla grytor och stekpannor i
SENIOR serien.
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk
och omfattar material- och produktionsfel i alla
SENIOR grytor och stekpannor. Garantin omfattar
kok-/stekkärlets botten. Vi garanterar att botten
bibehåller sin form och därmed sina värmeledande
egenskaper. Garantin gäller endast om du diskar
dina kok-/stekkärl för hand.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande
påverkan på funktionen.

BRILJERA knivar
25 års garanti. Gäller alla knivar i BRILJERA serien.
IKEA 365+ knivar
15 års garanti. Gäller alla knivar i IKEA 365+ serien.
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla knivar i IKEA 365+ serien och BRILJERA serien.
Vid normalt hemmabruk och förutsatt att våra
skötselanvisningar har följts, kommer våra knivar
att fungera lika bra som när de var nya, även
efter att garantiperioden har löpt ut. Normalt
hemmabruk avser användning (för att skära och
hacka mat) och daglig rengöring av kniven med
handdisk samt regelbunden slipning. Kniven ska
vara vass när du köper den och du kan bibehålla
skärpan så att kniven fungerar ordentligt, varje
dag. Knivbladet är gjort av stål som härdats så att
det när som helst under garantiperioden ska gå
att slipa kniven för att den ska bli lika vass som
den var när du köpte den. Knivens handtag ska
inte kunna spricka, gå av eller lossna från bladet
så att kniven inte längre går att använda.
Ingen korrosion ska uppstå på knivbladet.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte utseendet på kniven såvida
det inte har en avgörande påverkan på funktionen.
BRILJERA knivslip omfattas inte av garantin.

IKEA 365+ grytor, kastruller och stekpannor
15 års garanti. Gäller alla grytor, kastruller och
stekpannor utan non-stickbeläggning.
5 års garanti. Gäller alla grytor, kastruller och
stekpannor med non-stickbeläggning.
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla grytor, kastruller och stekpannor i ovanstående
serie. Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet
• Diskning i diskmaskin avsedd för hushållsbruk (med undantag för produkter med nonstickbeläggning vilka bör diskas för hand).
• Non-stickegenskaper hos produkter med
non-stickbeläggning.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande
påverkan på funktionen.
VARDAGEN grytor och kastruller
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i
alla grytor och kastruller i ovanstående serie.
Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet. Garantin
gäller endast om du diskar dina kokkärl för hand.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande
påverkan på funktionen.

Vad ingår i kökspriset?
Planlösningspriset är det exakta priset för det
visade köket. I det totala kökspriset ingår skåp,
fronter, bänkskivor, gångjärn, diskhoar/-bänkar,
blandare, täcksidor, dekor-/krönlister, ben, socklar
och knoppar/handtag. Vitvaror, belysning och
inredning till lådor/skåp säljs separat. I alla kök
utom KNOXHULT kök ingår även mjukstängande
låddämpare och dörrdämpare.

IKEA katalogen är tryckt på FSC®-certifierat
papper som säkerställer ett hållbart ursprung
för träråvaran.
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IKEA Family

Vår klubb ger
dina idéer liv
För oss är du inspirationskällan. Tillsammans kan vi utforska vad du tycker om
och vill veta mer om. Du får alltid spännande förmåner och erbjudanden
på produkter, tjänster och upplevelser som passar just dina behov och det du
verkligen gillar. Tillsammans ger vi dina idéer liv.

Välkommen till varuhuset
Varje gång du tittar in och säger
”Hej” får du ett erbjudande eller
en förmån. Dessutom bjuder vi
dig alltid på en kopp kaffe eller te
måndag – fredag i vår restaurang.

Upptäck tillsammans med oss
Våra inredningsworkshops är
utformade så att du ska kunna få
de tips, verktyg och den inspiration
du behöver för att förverkliga
dina idéer hemma.

Alltid bra erbjudanden
Du får alltid bra medlemspriser på
heminredning och utvalda menyer
i vår restaurang.

I vår webbserie Heminredarna, får
du massor med inspiration, smarta
tips för hemmets alla rum och du
får lära dig mer om inredning av
våra egna inredare på IKEA.

Bli medlem och se alla förmåner och erbjudanden på IKEA.se/IKEAFamily

Tillsammans gör vi skillnad
Precis som du, tror vi på att positiv
påverkan spelar stor roll. Vi jobbar
alltid tillsammans för att skapa ett
bättre liv för de många människorna
och vår planet.

8
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FLODALEN
handduk

59:-/st

(exkl. moms 47:20)

2

RIGGAD
arbetslampa

699:-/st

6

(exkl. moms 599:20)

5

249:VÅRELD överkast

10

(exkl. moms 199:20)

3
4
9

GODMORGON/
TOLKEN/KATTEVIK
kommod med
tvättställ

3095:(exkl. moms 2476:-)

7

HÖJET
matta

995:-

(exkl. moms 796:-)

Allt ni behöver
till företagets
alla rum

Vi vet. Det är ett helt företag att inreda och möblera
en verksamhet. Vi vet också att din arbetstid är dyrbar.
Därför erbjuder vi personlig hjälp av våra företagssäljare
och företagsinredare. Oavsett om ditt inköp är stort eller
litet hjälper vi dig från planering till färdig lösning.
Våra möbler och inredning passar i alla typer av rum och
verksamheter. Oavsett om du ska inreda kontor, butik,
restaurang, hotell eller en hel stugby, kan du vara säker
på att få en funktionell, prisvärd och mer hållbar lösning
– med omtanke om människor och miljö.

Läs mer, inspireras och få kontakt med
företagssäljare på IKEA.se/företag
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2

3

MAJGULL rumsförmörkande
gardiner 299:-/par (exkl. moms
239:20) i polyester. B140 x L250 cm,
Ljusgrå. 303.467.50
RIGGAD LED arbetslampa med
trådlös laddning 699:- styck (exkl.
moms 559:20) Björk/klarlackat stål.
H43 cm. Denna ljusarmatur har
inbyggda lysdiodlampor A++ till A.
Lamporna kan inte bytas ut.
Vit. 603.856.36
BJÖRKSNÄS avlastningsbord 799:(exkl. moms 639:20) Massiv björk/
handtag i narvläder. B48xD38,
H69 cm. 704.073.60

4

5

6

7

GJÖRA sängstomme 2825:(exkl. moms 2260:- ) Massiv björk.
B154xL211, H175 cm. Bäddmått
140xL200 cm. 591.299.92
PUDERVIVA påslakanset 899:(exkl. moms 719:20) 100% lin.
B240xL220. 2 örngott B50xL60 cm.
Naturfärgad. 203.375.86
VÅRELD överkast 249:- (exkl.
moms 199:20) B150×L250 cm.
100% mer hållbar bomull.
Vit. 003.840.17
HÖJET matta 995:- (exkl. moms
796 :-) 100% ull. B133×L195 cm.
Handgjord. 203.820.41

8

FLODALEN handduk 59:- styck
(exkl. moms 47:20) 100% mer hållbar
bomull. B40xL70 cm. Grå. 003.813.25
9 GODMORGON kommod med 2 lådor/
TOLKEN bänkskiva/ KATTEVIK tvättställ för bänkskiva 3095:- (exkl.moms
2476:-) Folierad yta, laminat och
marmorkross. B62xD49, H75 cm.
Kasjön ljusgrå/ marmormönstrad.
892.469.18 GODMORGON ben säljs
separat.
10 BROGRUND tvättställsblandare
med bottenventil 695:- (exkl. moms
556:-) Förkromad mässing. H28 cm.
103.430.93

Den här lösningen innehåller en mix av produkter för både hemlika och publika miljöer. Kontrollera att de produkter du köper
är lämpliga för det sätt de ska användas på och de miljöer de ska placeras i. Kontakta våra företagssäljare för mer information.

Ljusare framtid
med förnybar energi

Den här soldrivna
pumpen gör arbetet
med att hämta vatten
enklare för Rajeshwari
och hennes grannar.

Över en miljard människor över hela världen saknar
tillgång till säkra och tillförlitliga energikällor till ett
överkomligt pris. I stället måste de förlita sig på smutsiga
bränslen som fotogen, träkol och ved för att laga mat,
lysa upp sina hem och tillgodose andra basbehov.

Vakna utvilad i ett hem som
ger dig energi att mˆta dagens
‰ventyr och utmaningar.

Bland
dessa
tidigare
12-åriga
hennes
I hˆst
vill vifanns
inspirera
till en
nystartRajeshwari
med fokusoch
pÂ god
familj.
De
bor
i
en
by
i
ett
skogsområde
som
omger
den
sˆmn och smarta inredningslˆsningar fˆr en b‰ttre
sydindiska
staden
Male
Mahadeshwarabetta.
som
vardag. H‰r
hittar
du massor
av nyheter, tipsPrecis
och idÈer
många
andra
byar
i
Indien
saknade
deras
by
tillgång
till
fˆr allt frÂn stora fˆr‰ndringar till smÂ uppdateringar.
tillförlitlig
el.
V‰lkommen att bl‰ddra vidare fˆr att se hur du kan

Fˆr din
s‰songsfˆrvaring

En soldriven mobil
hälsoklinik innebär att
hennes mormor kan få
vård hemma i byn.

ge ditt hem en extra energiboost.
Men tack vare arbetet i SELCO Foundation, med stöd från
IKEA Foundation, får de nu ström från ett lokalt initiativ
H‰mta kraft i en s‰ng med komfort perfekt anpassad
för förnybar energi. Ungefär 160 000 vuxna och 400 000
fˆr dig och uppt‰ck hur en ergonomisk kudde kan fˆrbarn i Indien kan tack vare förnybar energi snart också
b‰ttra din sˆmn. Med skr‰ddarsydd fˆrvaring avlastar
dra nytta av mer hälsosamma och hållbara hem, bättre
du sinnet och fÂr mer tid fˆr v‰lgˆrande Âterh‰mtning.
sjukvård och bättre möjligheter till utbildning.
Besˆk
ditt varuhus
eller IKEA.se
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sˆmnIKEA
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ochdig.
samhällen i Indien och
runt om i världen.

PƒRKLA
fˆrvaringsv‰ska

1

2

KUNGSBLOMMA pÂslakanset
349:- bomull frÂn mer hÂllbara
k‰llor och lyocell. PÂslakan
B240×L220 cm. 2 ˆrngott
L50×B60 cm. Vit/grÂ.
904.231.37
DUNVIK kontinentals‰ng
8745:- B160×L210, H120 cm.
Medelfast. Du fÂr stˆd pÂ r‰tt
st‰llen med hj‰lp av
individuellt inkapslade
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pocketresÂrer i madrassk‰rnan. SKIFTEBO mˆrkgrÂ.
791.671.05
3 EKET v‰ggmonterad fˆrvaring
500:- styck med folierad yta.
B70×D35, H70 cm. EKET
v‰ggskena ‰r inr‰knad i priset
men plockas separat. LjusgrÂ.
092.858.43
Den soldrivna kvarnen är en
tillgång för alla i byn och ger
Rajeshwaris mamma en
extra inkomst.

20:PƒRKLA fˆrvaringsv‰ska 20:Plast och polyester. B55×D49,
H19 cm. 503.953.82

© Inter IKEA Systems B.V. 2019. SE
På IKEA.se finns aktuellt pris.

EKOLN tvålpump 49:- Stengods.
300 ml. Mörkgrå. 404.416.19

Denna katalog gäller till och med 31 januari 2020. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

49:EKOLN tvålpump

