
Gott och 
hållbart

Till vår nya sandwich med varmrökt lax har vi tagit tillvara på köttet från hela fsken. 
All lax på IKEA kommer från ASC-certiferade odlingar. www.asc-aqua.org ASC-C-00667. 
Både gott och ansvarsfullt, helt enkelt!

Nyhet Pulled salmon sandwich 35:- Varmrökt lax med en rökig BBQ-glaze, 
serveras i ett surdegsbröd tillsammans med salladsblad, picklad rödkål och inlagd gurka.  
Ingår i vårt utbud av kalla rätter i IKEA restaurangen.
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Nyhet Pulled 
salmon sandwich

35:-

PRISERNA I KATALOGEN KAN BARA BLI LÄGRE FRAM TILL DEN 31 JULI 2017, ALDRIG HÖGRE.

Designat för människor

RÅSKOG rullvagn
Rödbrun. 503.317.62   
Se s.181

499:-
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För att se hela vårt sortiment och 
våra senaste produkter, besök oss på 
varuhuset och på IKEA.se

SMAKLIG induktionshäll med bryggfunktion 3295:- 
1x1400W induktionszon med booster; 1800W. 1x1800W 
induktionszon med booster; 2500W. 2x2300W induktions-
zon med booster; 3200W. Design: M Warnhammar/D Wahl. 
B59×D52, H5,1cm. Svart. 202.228.30  
Handla online på IKEA.se

En värld av matlagnings  möjligheter

SMAKLIG induktionshäll ger dig full kontroll över dina kulinariska 
äventyr. Dra fngret längs touchdisplayen för att välja önskad 
temperatur. Responsen är exakt, energieffektiv, säker och snabb.

SMAKLIG
induktionshäll med bryggfunktion

3295:-

Hällpipen på VARDAGEN skål gör stor skillnad. Tack vare 
den detaljen går det lättare att se till att pannkaks-
smeten hamnar i stekpannan och inte på dina strumpor. 

03 Nyhet VARDAGEN skål 49:- i klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26, H13cm. 702.892.48

Designad för de som inte alltid sitter vid bordet och äter. Enkel 
att hålla med en hand och extra tålig då den är tillverkad i 

fältspatporslin. Toppen som serveringsskål också. 

01 IKEA 365+ djup tallrik/skål 25:- 
i fältspatporslin. Design: Preutz/Wihlborg/

Braasch/Karlsson. Ø17, H6cm. Vit. 502.797.02

Kompakt bord med stora möjligheter och plats för 
1–4 personer. Och de sex lådorna erbjuder massor 
av förvaringsutrymme. Här får du smart design till ett bra pris.

02 NORDEN slagbord 1495:- i klarlackad massiv björk. 
L26/89/152×B80, H74cm. 102.902.21

02  NORDEN  slagbord

1495:-

03   Nyhet VARDAGEN 
skål

49:-

01  IKEA 365+ 
djup tallrik/skål  

25:-
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02  NORDEN  slagbord

1495:-

03   Nyhet VARDAGEN 
skål

49:-

01  IKEA 365+ 
djup tallrik/skål  

25:-
Vi designar för människor. För barn som tycker om att laga 
mat, för fickvänner som gillar frukost på sängen, 

för mammor som ibland kokar pastan för länge och för  
farföräldrar som gillar sushi. Vi fyttar till och med in hos 

människor för att lära oss göra bättre produkter. 

Vi är med där livet händer, och letar nyfket efter saker  
att förbättra. Och det sätter spår i hur vi utvecklar våra  
nya produkter.

För att vara riktigt säkra på att varje ny produkt är bättre  
än den förra jobbar vi efter det vi kallar demokratisk  
design. Det innebär att vi bara gör produkter vi älskar -  
vackra och funktionella produkter som tål vardagens  
slitningar, och är snälla mot miljön och din plånbok.

I varje ny katalog ser du resultatet av vårt arbete.  
Här inspirerar vi med heminredning som hjälper dig  
att leva ett enklare och bättre liv.

Så ha en bra dag och strunta i om pastan blir överkokt. 

Det är sånt människor gör.
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Produkter
Här visar vi ett urval av olika 
produkter från det breda sortiment 
som du hittar på IKEA.se och  
på varuhuset.  

Förvaring .....................................................100 
Badrum .......................................................146
Odling .........................................................172
Matlagning ...................................................174
Kökstillbehör  ...............................................174
Köksöar och rullbord .....................................180
Källsortering ................................................184
Servera .......................................................186
Matbord och stolar ........................................196
Arbetsplats ..................................................204
Laddning .....................................................210
Belysning ....................................................212
Soffor och fåtöljer ........................................218
Soffbord ......................................................230
Textilier .......................................................232
Dekoration ..................................................244
Sovrum .......................................................284
Barnens IKEA  ..............................................298

Det här är IKEA®

Läs om vilka vi är, var vi fnns och 
hur du kan handla på det sätt som 
passar dig bäst.  

Mat på IKEA .................................................  70
IKEA Business ............................................. 202
Handla på IKEA ........................................... 310
Servicetjänster ........................................... 311
Returpolicy ................................................. 312
Kontaktinformation ..................................... 313
IKEA FAMILY ............................................... 314
Människor och samhällen ............................. 320
Garantier .................................................... 321
Jobba på IKEA  ............................................ 325

Våra berättelser
Läs mer om olika berättelser 
från IKEA världen och få en 
inblick i det som motiverar oss. 

Jonah Reider och hans inspirerande 
improvisationer i köket  ............................ 26
Framtidens foodies ................................. 48
Mycket mer än bara köttbullar ................. 68
Med soffan i centrum .............................. 84
Vad gör ett hem till ett hem? .................... 94
Svenskheten känner inga gränser ...........120
Vad betyder ett hem för  
en hemlös fykting? ....................................160
Därför är bra design demokratisk ............170
Det handlar om kvalitet – en intervju  
med Jan Ahlsén .....................................192
Möbler gjorda av papper. På riktigt? ........224
Envishet är en dygd   ...............................240
Att tänka innanför boxen ........................266
Öppnar möjligheter för barn genom lek ...316

Ny app, bättre 
upplevelser
Ladda ner IKEA katalogappen 
för smartphone och surfplatta 
för både iOS och Android samt 
fjärde generationens Apple 
TV. På IKEA.se kan du också 
bläddra i katalogen online.

Matplats
s. 10

Textilier
s. 232

Idéer till  
heminredning
Inspirerande rum och lösningar 
samt tips och idéer för hur du 
kan få en bättre vardag hemma. 

Matplats  ...................................................... 10
Kök  ............................................................  32
Avkoppling  ................................................... 74
Ordning och reda  ........................................ 100
Sömn  ........................................................ 124
Badrum  ..................................................... 146

Nyheter 
Nyfken på vad som är på gång? 
Här får du ett smakprov på våra 
senaste produkter och kommande 
kollektioner.

Nyheter ..........................................................6
Kommer snart  ............................................ 164

Förväntningar kan vara någonting alldeles 

underbart. Som när man är liten och är på väg 

till sin bästa kompis kalas. Eller när man jobbat 

hårt och ser fram emot en välförtjänt semester.

Livet hemma innehåller också en massa  

förväntningar. Vissa av dem gör livet svårare  

och sätter onödigt höga krav på oss.

Nu är det dags att skaka av sig alla trista  

förväntningar. I katalogen lyfter vi därför fram 

idéer som gör livet bättre och roligare - i alla delar 

av hemmet. Vi har fokuserat lite extra på det som 

händer i och omkring köket. En källa till så mycket 

glädje, men samtidigt så fullt av stress och press.

De festa av oss vill koppla av och njuta av livet 

hemma, både när vi lagar mat och när vi slappar  

i soffan. Vi tror att det gäller dig också.

Hej då förväntningar. Gör som du vill.

Jonah Reider och 
hans inspirerande  

improvisationer
i köket

s. 26

Vad som gör ett 
hem till ett hem
s. 94



76 Nyheter Nyheter

Mer information hittar du på IKEA.se/nyheter

Ännu fer nya produkter hittar du i 
den här katalogen, på IKEA.se och 
förstås i våra varuhus. 

Nyheter

Nyhet SALTRÖD spegel med hylla 
och krokar med lackad yta och 
spegelglas. Design: Ebba Strandmark. 
B50×H68cm. Gul. 802.970.02

499:-

Nyhet MÖLLTORP planeringstavla med 
motiv av Archie Stone, planera din värld. 
Med lackad yta. B95×H67cm. 703.192.50
Krita säljs separat.

399:-

Nyhet KOPARDAL sängstomme i lackat stål. 
B172×L211, H104cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas 
separat. Grå. 691.576.73  Madrass säljs separat.  

1395:-

Nyhet LIXHULT förvaringskombination 
i lackat stål. Design: Jon Karlsson. B60×D25/35, 
H92cm. Gul/orange/grå. 391.616.19

647:-

Nyhet PENNINGGRÄS kudde 
i 100% bo mull. Design: S Edholm/
L Ullenius. L30×B60cm. Flerfärgad. 
303.200.19  Nyhet MATTRAM kudde  
i 100% bomull. Design: Niina Aalto. 
L30×B60cm. Vit/svart. 503.200.23  
Nyhet HÖSTFIBBLA kudde i 100% 
bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. 
L30×B60cm. Flerfärgad. 303.200.24

39:-/st

TINGBY sidobord med hjul 
Lackad yta. L50×B50, H45cm. 
Vit. 202.959.30

299:-

Nyhet KULLABERG arbetsstol i form-
pressad plywood och lackat stål. Design: 
Sarah Fager. Sits B42×D39, H44–55cm. 
Furu/svart. 103.203.41

499:-

Nyhet KULLABERG skrivbord med 
ytskikt av klarlackad massiv furu och 
lackat stål. Design: Ebba Strandmark. 
B110×D70, H75cm. 691.625.99

1295:-

Nyhet VALLENTUNA 3-sits soffa med 
förvaring. Avtagbar klädsel i polyester och 
bomull. Design: Fredriksson/L Löwenhielm/
Hilland. B273×D93, H104cm. Sits H46cm. 
ORRSTA ljusgrå/FUNNARP svart/beige. 
891.613.96

7800:-

KALLAX hylla med lackad yta. 
Design: Tord Björklund. B147×D39, 
H77cm. Gul. 503.233.85   
Dörrinsatser säljs separat. 

599:-

Nyhet MÅLARNA planeringstavla med 
lackad yta. B90×H60cm. 603.111.55
Krita säljs separat.

299:-



Nyheter

Mer information hittar du på IKEA.se/nyheter Mer information hittar du på IKEA.se/nyheter

Nyheter

Nyhet FLÅDIS korg i sjögräs. Ø37, 
H24-41cm. Natur/svart. 003.221.71

199:-

Nyhet GRÖNADAL gungstol i klarlackad rotting, 
massiv ask och lackat stål. Design: Lisa Hilland.  
B57×D82, H86cm. Sits H42cm. Grå/natur. 
903.200.97

1495:-

Nyhet SANNING assiett i härdat glas. 
Design: L von Schantz/I Bermudez. 
Ø19cm. Vit/mönstrad. 603.193.83

15:-

Nyhet SANNING mugg i härdat 
glas. Design: Inma Bermudez. 
25cl. Vit. 003.193.76

15:-

Nyhet SUNNERSTA rullvagn i lackat 
stål och plast. Design: Henrik Preutz. 
L56×B33, H97cm. Vit. 703.037.20

249:-

Nyhet TERNSLEV matta, slät-
vävd i 100% jute. Design: Paulin 
Machado. B250×L250cm. 
Natur/svart/röd. 402.852.56

1495:-

NORRÅKER stol i betsad, klar-
lackad massiv björk och björkfaner. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. 
B41×D50, H81cm. Svart. 003.015.26

695:-

Nyhet KNOTTEN ståbord 
i tonad, klarlackad massiv björk. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B62×D48, H105cm. Vit björk. 
302.994.85

1495:-

Nyhet FLISAT dockhus/vägghylla 
Rekommenderas från 3 år. I tonad, 
klarlackad massiv furu. Design: 
S Fager/J Karlsson. B58×D22, 
H59cm. 502.907.85  
Dockmöbler säljs separat.

399:-

Nyhet SUNNERSTA minikök i rostfritt stål och lackat stål. 
B112×D56, H139cm. Vit/rostfritt stål. 903.020.79   
Vitvaror, vattenlås, blandare och behållare säljs separat.

995:-

Ännu fer nya produkter hittar du i 
den här katalogen, på IKEA.se 
och förstås på våra varuhus. 

Nyheter
Nyhet NACKSTA ram för 3 bilder i folie 
och stål. Ram B30cm. Vit. 103.191.73 
Perfekt för dina favoritbilder.

99:-

98



Matplats

01 Nyhet VARDAGEN tallrik 25:-/st 

i stengods. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø26cm. 
Off-white. 802.891.82

02 Nyhet VARDAGEN glas 39:-/6st 

i härdat klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
31cl. 002.869.17

03 Nyhet NORRARYD stol 595:-/st 

i betsad, klarlackad massiv bok och bok-
faner. Design: Nike Karlsson. B47×D51, 
H83cm. Svart. 402.808.43

Det vi älskar med mat är hur det för 
oss samman och fungerar som en 
paus i en hektisk vardag. För oss 
spelar det ingen roll var, hur eller vad 
vi äter, utan vi funderar på hur man 
kan få till nya platser att äta på, hur 
man ger guldkant åt en måltid eller 
snabbt fxar till en improviserad middag 
med vännerna. Matplatsen du skapar 
är där du frar något, är förälskad, 
smider planer, lyssnar på dåliga skämt 
- och som vi hoppas att du älskar att 
hänga vid varje dag.

11

01  Nyhet VARDAGEN

tallrik

25:-/st

03  Nyhet NORRARYD stol

595:-/st

02



Det skapliga 
är perfekt nog 
Den ”perfekta” middagen existerar 
inte utan är en myt som hindrar oss 
från att öppna våra dörrar och bjuda 
hem människor lite oftare. Men nu 
är det dags för oss att bli mer sociala. 
Tänk lite mer italiensk storfamilj. 
Släkt, vänner och grannar – alla är 
välkomna. Sätt ihop borden och 
plocka fram alla stolar du kan hitta. 
Sedan är det bara att njuta av maten 
och av sällskapet. Med eller utan 
armbågar på bordet. 

01 MELLTORP bord 399:-/st i melaminfolie  
och lackat stål. Design: Lisa Norinder.  
L125×B75, H74cm. Vit. 190.117.77

02 OFTAST assiett 5:-/st i härdat glas. 
Design: Henrik Preutz. Ø19cm. Vit. 603.189.39

03 FRODIG assiett 15:-/st i härdat klarglas. 
Design: Olga Popyrina. Ø21cm. 302.217.88

04 JANINGE stol 395:-/st i förstärkt propen-
plast. Design: John/Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 
B50×D46, H76cm. Vit. 002.460.78

05 NISSE klappstol 129:-/st i lackat stål 
och plast. B45×D47, H76cm. Svart. 301.150.66

Matplats12
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Måltider utan regler
 
Numera kan familjens måltider se ut 
lite hursomhelst. Men en sak kan vi 
alla vara överens om: det viktiga är 
att vi är tillsammans. På en plats där vi 
kan berätta allt vi vill berätta och där 
vi kan lyssna på varandra och faktiskt 
kan strunta i alla gamla regler. Här får 
man äta vid bordet - eller under bordet. 
I soffan. Och faktiskt också i ett tält, 
om man nu skulle känna för det.

01 SÖDERHAMN schäslong 2495:-/st 
med avtagbar klädsel i bomull och polyester. 
Design: Ola Wihlborg. B93×D151, H83cm. Sits 
H40cm. FINNSTA turkos. 791.357.46

02 Nyhet FLISAT barnpall 149:-/st i klarlackad 
massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. B24×D24, 
H31cm. 402.735.93

03 LEIFARNE stol 395:-/st i förkromat stål 
och plast. Stapelbar. Design: Mia Lagerman. 
B52×D50, H87cm. Ljusblå/BRORINGE förkromad. 
891.278.02

04 IKEA 365+ skål 59:-/st i fältspatporslin. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø22cm. Vit. 802.796.87

05 NORRÅKER bord 2495:- i betsad, klarlackad 
massiv björk. Design: J Karlsson/N Karlsson. 
L220×B80, H74cm. Vit björk. 802.908.16

06 URBAN juniorstol 349:- i förstärkt propen-
plast. Design: Carl Öjerstam. B45×D48, H79cm. 
Vit. 001.652.13

Matplats14

05  NORRÅKER
bord
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Ett bord för en, tack
Att äta ensam är något som de festa av oss 
gör emellanåt och det behöver inte alls vara 
så dumt. Du kan äta din mat i lugn och ro, 
men du kan också ha sällskap av en tidning, 
datorn eller kanske en flm eller tv-serie. Ett 
bord för en behöver inte vara ett litet bord. 
Ett större bord gör att du kan breda ut dig 
mer när du äter ensam – och ser samtidigt 
till att du har plats för fer när du bjuder 
hem vännerna. 

Matplats

01 IKEA 365+ vinglas 15:- i härdat 
klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 30cl. 702.783.63

02 INGATORP utdragbart bord 
1995:- i betsad, klarlackad massiv 
bok och askfaner. Design: Carina 
Bengs. L155/215×B87, H74cm. 
Svart. 902.224.07

03 SKYN serveringsskål 69:- 
i benporslin. Design: Ehlén Johansson. 
Ø16, H8cm. Vit. 901.767.97

04 RÅSKOG pall 199:- i lackat stål. 
Design: Nike Karlsson. B44×D44, 
H45cm. Beige. 803.083.93

05 HENRIKSDAL stol 699:-/st 
i betsad, klarlackad massiv ek. 
Med avtagbar klädsel i lin och viskos. 
B51×D58, H97cm. Brunsvart/
RISANE grå. 491.224.58

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.
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Använd iläggsskivan så blir 
bordet större och har plats 
för fer personer. 

03  SKYN
serveringsskål

69:-

05  HENRIKSDAL
stol

699:-/st

02  INGATORP utdragbart bord

1995:-

01

04



Ett bord för alla projekt 
Matbordet har alltid använts för en mängd olika 
aktiviteter. När det gäller bilden till höger vore kanske 
ordet ”projektbord” ett bättre namn – en central 
punkt där alla kan samlas och leka, pyssla och 
(eventuellt) jobba (fast helst bara lite). Här fnns 
plats för alla böcker, pysselgrejer och annat som 
behövs för att planera drömresan, göra läxorna 
eller vara kreativ på ett eller annat sätt.

01 SVIRVEL taklampa 149:-/st i plast och 
förnicklat stål. Modell T1408 SVIRVEL. IKEA. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energi-
klasser användas: A++ till D. Design: C Martin/
M Elebäck. Ø22cm. Vit. 402.808.19

02 BERNHARD stol 995:-/st i förkromat stål och 
läder. Design: Ola Wihlborg. B49×D50, H77cm. 
Förkromad/MJUK grön. 303.347.33

03 IKEA 365+ djup tallrik/skål 25:-/st 
i fältspatporslin. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø17, H6cm. Vit. 502.797.02

04 VÄSTANBY/VÄSTANÅ bord 2795:-/st 
i betsad, klarlackad massiv bok och askfaner. 
L170×B78, H75cm. Mörkbrun/VÄSTANÅ 
mörkbrun. 590.403.44

05 KVISSLE kabellåda 99:-/st i lackat stål och 
kork. Design: Eva Lilja Löwenhielm. B33×D12, 
H12cm. Kork/vit. 301.980.28

Matplats18

03  IKEA 365+
djup tallrik/skål

25:-/st
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Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

04  VÄSTANBY/VÄSTANÅ bord

2795:-/st

En bricka rymmer alla småsaker 
och gör det lätt att tömma 
bordet på bara några sekunder. 



Tips för din matplats 
Det är runt matbordet vi samlas – för att 
äta, prata och planera för framtiden. Det är 
viktigt att matplatsen tillgodoser dina behov 
och önskemål så att de här stunderna kan bli 
något som alla ser fram emot. Välj bord och 
stolar i en stil du gillar och i en storlek som 
passar dig. Sedan är det bara att komplettera 
med några väl valda prydnadsföremål, 
en snygg matta och funktionell belysning. 

Matta

En matplats utsätts förstås för en del 
spill, men mattor i sisal och ull har 
god motståndskraft mot fäckar. 
Mattan bör vara större än bordet, så 
att stolsbenen fortfarande står kvar 
på mattan när du drar ut stolarna. 

Dekoration

Ett enda föremål med karaktär och utstrålning kan 
faktiskt ge hela matplatsen ett lyft. Det kan handla om 
allt från ett side board till en bordsdekoration, bara det 
uttrycker lite av din personlighet också.

Belysning

Matplatsbelysningen får gärna 
påminna om skenet från levande 
ljus för att ge en varm känsla. Tak-
belysningen bör matcha matbordets 
storlek och dimbar belysning är en 
fördel när du vill skapa rätt stämning.

01 METOD förvaringskombination med  
Nyhet KALVIA dörrar med tryck, UTRUSTA 
tryck-och-öppna-beslag och LIMHAMN 
ben 6623:- B180×D39, H188cm.

02 SINNERLIG taklampa 599:- i klarlackad 
bambu. Design: Ilse Crawford. Ø50cm. H54cm. 
IKEA. Modell T1431F SINNERLIG. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. 703.116.97

03 VILMAR stol 349:-/st i betsat, klarlackat 
ekfaner och förkromat stål. Design: Johanna 
Jelinek. B52×D55, H89cm. Brunsvart/förkromad. 
798.897.50

04 Nyhet ÖVRARYD/BACKARYD bord 1195:- 
i lackat stål, spånskiva och bambu. Design: David 
Wahl. L150×B78, H75cm. Bambu/BACKARYD vit. 
791.407.00

05 LOHALS matta, slätvävd 995:- i 100% jute. 
B200×L300cm. Natur. 002.773.95

Matplats 21
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Mysiga måltider för två
När barnen blivit stora och fyttat hemifrån 
uppstår en ny fas i livet med mer tid för 
varandra. Tillfällen att mysa på tu man hand. 
Ät frukosten i sängen, låt middagen bli en 
minidejt och mys med en kopp kaffe 
tillsammans i soffan. 
Nu kan ni göra precis som ni vill, när ni vill.

01 KLIPSK sängbricka 79:- i förstärkt propen-
plast. Design: Marcus Arvonen. L56×B36, H26cm. 
Vit. 002.588.82

02 IVRIG glas 19:-/st i klarglas. 
Design: Ola Wihlborg. 30cl. 902.583.21

03 IKEA 365+ mugg 25:-/st i fältspatporslin. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 36cl. 
Vit. 802.783.67

04 TUNHOLMEN bord, utomhus 795:- i lackat 
aluminium. Design: David Wahl. L58×B69, H71cm. 
Grå. 602.594.97

05 JANINGE stol 395:- i förstärkt propen-
plast. Design: John/Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 
B50×D46, H76cm. Gul. 602.460.80

Matplats22

04  TUNHOLMEN

bord, utomhus

795:-

05  JANINGE 

stol

395:-

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.
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Ät tillsammans – var ni vill 
Våra måltider har fyttat – från matbordet till soffan, 
golvet och skrivbordet. I dag behöver vi inte sitta runt 
ett perfekt dukat bord när vi äter med familj och vänner. 
Det behövs inte ens några stolar. För nu gör vi lite som 
vi vill. Sitt i soffan och ät vid soffbordet. Sitt på golvet. 
Eller på en kudde. Det spelar egentligen inte så stor roll 
var vi äter, bara vi är tillsammans.

Matplats Matplats 2524

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag.  Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

01 IKEA PS LÖVÅS 2-sits bädd-
soffa 3495:- med klädsel i 100% 
bomull. B163×D111, H86cm. Sits 
H41cm. Bäddmått 160×205cm. 
VANSTA mörkblå. 798.743.91

02 FOTO taklampa 199:-  
i lackat aluminium. Design: Nicolas 
Cortolezzis. Ø38cm. IKEA. Modell 
T0704 FOTO. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. 801.258.12

03 OFTAST skål 5:- i härdat glas. 
Design: Henrik Preutz. Ø15cm. 
Vit. 802.589.15

04 POKAL glas 5:-/st i härdat 
klarglas. 35cl. 102.704.78

05 LINNMON bordsskiva 275:-
med mönstertryckt och präglad 
yta på träfberskiva. L150×B75cm. 
Svartbrun. 102.513.52

06 KNAGGLIG låda 99:-/st 
i obehandlad massiv furu. 
B46×D31, H25cm. 702.923.59

05

06

03  OFTAST 
skål

5:-

04

01  IKEA PS LÖVÅS 
2-sits bäddsoffa

3495:-

02  FOTO
taklampa
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Jonah Reider 
och hans 
inspirerande 
improvisationer
i köket

J
onah Reider har hyllats som ”the 

dorm-room chef” och gjort sig känd 

för sina innovativa och intima mid-

dagsklubbsmåltider som han serverat i 

köket i studentkorridoren, och som lockat 

tusentals till väntelistan. Det är hans 

avspända och uppfriskande matlagnings-

stil som lockar oss – och som får oss att 

vilja ge oss ut i köket för att själva skapa, 

oavsett vad resultatet blir.

Jonah är helt enkelt en stor inspirations-

källa – en kille som utan tvekan vet vad 

han sysslar med, men som ändå omfamnar 

de misstag och imperfektioner som vi alla 

gör i köket. 21-årigens stil är väldigt spon-

tan och han låter människorna han umgås 

med, ingredienserna han har hittat eller 

till och med sin sinnesstämning inspirera 

rätterna.”Många lagar mat på ett spontant 

sätt, ändå jämför de hela tiden sin matlag-

ning med den på formella fnrestauranger”, 

säger Jonah. ”Tack och lov går det att göra 

utmärkt mat på det här spontana, stökiga 

och sociala sättet.”

Middagsklubben som han hade i stu-

dentkorridorsköket – fram till att han tog 

examen i maj 2016 – byggde i hög grad på 

denna flosof. >>

Årets katalog uppmuntrar oss att strunta i alla förväntningar, och 
det gäller även i köket. Det handlar om att slå sig fri från regler och 
recept, omfamna våra imperfektioner och göra oss av med den där 
rösten som säger åt oss att vi måste göra saker på ett visst sätt. 
Jonah Reider råkar vara just den typen av kock, en person som 
precis som vi, tycker att det är dags för den roliga, enkla och orädda 
matlagningen att ta steget in i köket.

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogen-appen.

Vänster | Jonah skär upp ugnsbakade 
rödbetor som ska serveras med 
halstrade pilgrimsmusslor. 
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Ovan | Hemlagad sorbet som här  
toppats med kanderad palsternacka. Vänster | Rätterna förbereds – 

lamm med svamp, hackade hassel-
nötter och salvia samt knivmusslor 
garnerade med vitlök, schalottenlök 
och rödbeta.

Det började när han slutade med universi-

tetets måltidsabonnemang. Då började han 

laga mat hemma och bjöd in vännerna att 

dela hans måltider. Sedan spreds ryktet över 

och utanför campus, och snart var det tusen-

tals personer som stod i kö för att testa hans 

lågprismåltider.

Maten som Jonah lagar är äventyrlig, 

orädd och charmigt imperfekt. Man kan 

känna närvaron av hans personlighet på 

tallriken och den intensiva, fysiska energi 

han tillför varje rätt. Faktum är att han ald-

rig använder recept utan i stället föredrar 

att experimentera och improvisera även om 

det inte alltid blir som han tänkt – ett för-

hållningssätt som delvis kommer från hans 

bakgrund som jazzpianist.

”När man spelar jazz begår alla miss-

tag hela tiden, och man måste se till att 

omfamna det oväntade”, säger Jonah. ”Jag 

improviserar hela tiden, som när en krydda 

tar slut eller när det plötsligt dyker upp två 

personer till. Att vara öppen för möjlighe-

ten att saker och ting inte alltid blir som 

man tror är inbyggt i själva matlagnings-

processen.”

Enligt honom är det de här oväntade ögon-

blicken som skapar möjligheter för fantastisk 

mat – och fantastiska stunder tillsammans. 

Han berättar om en gång när han skulle ser-

vera sina gäster helstekt anka, men insåg 

sedan att han inte hade en aning om hur 

man trancherar en anka. Det spelade ingen 

roll. Han och gästerna började skära efter 

bästa förmåga och hade det väldigt trevligt.  

”Om något går fel i köket kan du låta det 

göra dig så stressad att det du håller på med 

spårar ur helt, eller så kan du bara omfamna 

det och se vad som händer”, säger Jonah. 

”När det främsta skälet till att människor 

äter tillsammans är att umgås, kan man 

i stället skratta åt misstagen och lära sig 

något av dem.”

Den intimitet som uppstår mellan vänner 

och främlingar är den del av måltiden som 

intresserar Jonah mest. Det som leder till bra 

matlagning är en inställning och energi som 

bjuder in andra människor och skapar förut-

sättningar för bra stämning, enligt honom.

”Jag tänker att det jag gör är att skapa 

en social upplevelse med hjälp av mat, sna-

rare än att vara kock”, säger Jonah. ”När 

människor kommer över för att äta hos mig, 

är syftet inte att gå på en restaurang. Utan 

att dela en upplevelse med andra. Den upp-

levelsen hos middagsgästerna är det enda 

som betyder något.” 

Att den sociala faktorn hos måltiden 

är viktig, är också hans hemlighet för hur 

man släpper alla förväntningar och krav vi  

lägger på oss själva, och som inte minst trig-

gas av alla matprogram på tv och matbilder i  

sociala medier. 

”Att ständigt exponeras för bilder av 

vackra, komplicerade rätter kan få folk att 

känna sig utestängda från köket”, säger 

Jonah. ”Men det stämmer inte att detta är 

det enda uttrycket för bra matlagning. Bra 

matlagning handlar till stor del om en bra 

social miljö och ett intresse för att skapa 

mat. Det är det som jag tycker är allra mest 

spännande, och där tror jag många håller 

med mig. ”Efter sin examen planerar han att 

expandera sin matlagning bortom student- 

korridoren för att erbjuda sina personliga 

och intima måltider för en större publik på 

olika event runt om i landet.

”Många tycker det är spännande att se 

hur anspråkslös och otroligt kul en middag 

kan vara”, säger Jonah. ”De inser att, wow, 

det här är något jag kan göra själv – bjuda 

hem vänner och laga jättegod mat och göra 

det hela till en riktigt supertrevlig kväll.”

”Jag improviserar hela tiden, som när en krydda tar slut eller 
när det plötsligt dyker upp två personer till. Jag är väldigt öppen 
för möjligheten att saker och ting inte alltid blir som man tror.”

”Om något går fel i köket kan du  
låta det göra dig så stressad att det 
du håller på med spårar ur helt, eller 
så kan du bara omfamna det och se  
vad som händer.”



RISATORP korg 79:-/st i lackat stål och 
klarlackad björkfaner. Design: Wiebke Braasch. 
L25×B26, H18cm. Grön. 502.816.20  
Vit. 902.816.18  
Handla online på IKEA.se

Korg för naturens produkter

RISATORP korg är praktisk när du handlar eller när du plockar in  
dina hemodlade grönsaker från trädgården. Och den fungerar 
lika bra som dekorativ fruktkorg.

Nyhet VARDAGEN gryta med lock 249:- 
i rostfritt stål med ett mellanskikt av aluminium. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
5L. 803.057.14  
Handla online på IKEA.se

Grytan som tänker lite längre

VARDAGEN gryta har en tjock botten med två lager rostfritt stål 
och ett mellanskikt av aluminium som ger en jämn och effektiv 
värme. Det minskar risken för att maten bränner vid – vilket i sin 
tur gör grytan lättare att diska.

RISATORP
korg

79:-/st

Nyhet
VARDAGEN
gryta med lock

249:-
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Kök

01 SENIOR stekgryta med lock 299:- 
i emaljerat gjutjärn. Design: Kristian 
Krogh. 3L. Off-white. 902.328.40

02 RÖRT gaffel 19:- i oljad massiv 
bok. Design: Johanna Jelinek. L32cm. 
002.784.65

03 SENIOR stekpanna 249:- 
i emaljerat gjutjärn. Design: Kristian 
Krogh. Ø28cm. Off-white. 902.648.45

Matlagningsinspiration med fantastiska 
bilder på fnt upplagda rätter fnns 
överallt idag, men som lätt kan få oss 
att ställa höga krav på vår egen mat-
lagning och våra kök. Vi kan med enkla 
små tips och idéer hjälpa dig att fxa till 
ett kök som gör det enkelt och lätt att 
förbereda och tillaga, såväl frukost som 
middag. Liten yta eller kök i en hyres-
lägenhet har ingen betydelse, bara det 
är designat med kärlek och omtanke.
Då kan allting hända!

02

03

01  SENIOR
stekgryta med lock

299:-



Ett kök designat 
för dig med kärlek
När du lagar mat till dig själv så kan du göra precis 
som du vill. Och det har ju sina fördelar. Du väljer själv 
vad du vill äta och hur du vill tillaga det. Du kan klä dig 
som du vill, kvar i pyjamasen kanske? Du kan spela 
din favoritmusik på hög volym och sjunga med för full 
hals. För i ett kök som är designat med kärlek  
och omtanke kan allt hända.

01 VISPAD vispskål 49:-/set om 2 Storlekar: 
2,3L, Ø22cm och 3,7L, Ø26cm. Polyester. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. Vit. 902.575.19

02 RÖRT sked, rund 19:- i oljad massiv bok. 
Design: Johanna Jelinek. L31,5cm. 402.784.68

03 METOD kök med BODBYN off-white 
luckor/lådfronter, MAXIMERA mjukstängande 
fullutdragslådor och UTRUSTA dörrdämpare 
79 903:- Här med HISHULT handtag/knoppar 
och SÄLJAN mineralmönstrad svart bänkskiva 
i laminat.

 

03 METOD/BODBYN kök
Gör-det-själv-pris: 

79 903:-
Vi-gör-jobbet-pris:

122 043:-
Vad ingår i priserna? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2000:-/månad i 45 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 

och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  15 m

Kök34
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01  VISPAD vispskål

49:-/set om 2



Ett lättare 
sätt att umgås 
Dags att bjuda vännerna på middag? 
Vad sägs om att skruva ner förväntningarna 
och satsa på ett mer avslappnat koncept?
Så att du slipper göra allt själv och vara 
helt slut när det ringer på dörren. 
Tänk dig i stället en middag där det är helt 
okej att låta gästerna hjälpa till. 
En middag där alla lagar mat tillsammans. 
Där ni kan småprata, fxa och skratta 
medan ni håller på. Och kanske får du 
till och med hjälp med disken efteråt.

01 METOD kök med Nyhet VOXTORP högglans 
ljusbeiga luckor/lådfronter, MAXIMERA 
mjukstängande fullutdragslådor 
och UTRUSTA dörrdämpare 68 200:- 
Här med SÄLJAN måttbeställda bänkskivor i vit 
och valnötsmönstrad laminat.

Kök36

 

 

01 METOD/  
Nyhet VOXTORP kök
Gör-det-själv-pris:

68 200:-
Vi-gör-jobbet-pris:

104 340:-
Vad ingår i priserna? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2000:-/månad i 38 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 
och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  12 m



Hanna
Biträdande sortimentschef, Sverige 

Vi pratar med massor av människor runt om i 
världen för att ta reda hur deras behov hemma 
ser ut. Många ungdomar i städerna vill ha ett 
enkelt kök som är lätt att köpa, lätt att ta hem, 
lätt att installera och – för den som fyttar ofta 

– lätt att ta med sig till ett nytt hem. Resultatet 

blev det här kompakta och praktiska köket.

Köket du kan ta 
med dig när du fyttar 
Ja, det här är ett minikök – med alla bas-
funktioner du behöver. Här fnns en häll 
där du kan laga mat, en minikyl där du 
kan förvara dina kylvaror och en diskbänk 
där du kan diska. Ingen köksritning krävs 
och inte heller någon komplicerad 
installation. Det här är bara ett super-
enkelt kök som kan användas där du 
behöver ett. Så även om du är ung och 
har en tunn plånbok kan du ändå skaffa 
dig ett kök som fungerar. Och när det är 
dags att fytta, så kan köket följa med.

01 LEJEN skåp 75:-/st i plast. Design: David Wahl. 
B20×D23, H31cm. Vit. 502.794.67

02 OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 7 delar 499:- 
Innehåller gryta med lock 5L, gryta med lock 3L, kastrull 
med lock 2L och stekpanna Ø28 cm. Rostfritt stål.
Stekpanna belagd med Tefon® Platinum+. 302.864.16

03 GRUNDTAL vägghylla 179:-/st i rostfritt stål. 
Design: Mikael Warnhammar. L120×D27, H20cm. 
700.227.63

04 Nyhet SUNNERSTA minikök med 
SUNNERSTA rullvagn, TILLREDA kylskåp A+, 
TILLREDA portabel induktionshäll och LAGAN 
köksblandare 2891:- 
Denna kombination består av: SUNNERSTA minikök i 
rostfritt stål och lackat stål. SUNNERSTA rullvagn i lackat 
stål. TILLREDA kylskåp, energiklass A+. 45L. Ljudnivå: 
42 dB (A). TILLREDA portabel induktionshäll, 1x2000W 
induktionszon. LAGAN köksblandare i förkromad mäss-
sing. LILLVIKEN vattenlås/bottenventil 1 ho. B145×D56, 
H97/139cm. 

05 Nyhet TILLREDA portabel induktionshäll 399:- 
1x2000W induktionszon. Design: Klara Petersen. 
B30×D38, 5,4cm. Vit. 003.316.27

Kök 39
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04 Nyhet SUNNERSTA/ 
TILLREDA/LAGAN/ 
LILLVIKEN minikök

2891:-

Se våra olika typer av 
servicetjänster på s. 311.

  4 m

05  Nyhet TILLREDA
portabel induktionshäll

399:-

01  LEJEN
skåp

75:-/st



Gör som proffsen
På något konstigt sätt är det som 
att arbetsytan på bänkskivan aldrig 
räcker till. Men med inspiration från 
proffsen kan du lättare utnyttja 
utrymmet optimalt. På kockspråk 
pratar man om ”mise en place”. 
Det är franska och betyder ungefär 
”allt på sin plats”. Så förbered alla 
dina ingredienser och lägg fram de 
redskap du behöver. Sedan är det 
bara att sätta igång.

01 JÄMKA burk med lock 25:-/set om 4
Storlekar: 0,3L, 0,5L, 20x14x4 cm och 20x14x6 cm, 
1 av varje. Propenplast. Design: Ola Wihlborg. 
Transparent/vit/blå. 701.873.63

02 Nyhet VARDAGEN skål 15:-/st i klarglas. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø15cm, H6cm. 602.892.63

03 Nyhet VARDAGEN skål 15:- i stengods. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø12cm, H6cm. Off-white. 102.892.27

04 APTITLIG skärbräda 79:- i oljad bambu. 
Design: Jon Karlsson. L45×B28cm. 802.334.30

05 IKEA 365+ allkniv 129:- rostfritt molybdenum/
vanadiumstål. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Knivbladets längd: 14 cm. 102.835.17

Kök40

02  Nyhet VARDAGEN
skål, Ø15cm.

15:-/st
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Drömköket för 
hemmakocken
Det här är ett kök för dig som drömmer 
om proffsiga redskap, stora arbetsytor och 
vitvaror som hjälper dig skapa magi i köket. 
Vad sägs till exempel om en ångugn som 
bevarar smak och näringsämnen, en gas-
spis för snabb och kontrollerad tillagning och 
rader av välorganiserade verktyg för varje 
uppgift? Det låter kanske som en dröm, men 
den drömmen fnns defnitivt inom räckhåll. 

Kök42

02

01  VARIERA
knivfack

179:-

01 VARIERA serie i klarlackad 
bambu. Design: Marcus Arvonen. 
Knivfack 179:- B20×D50, H5,4cm. 
102.046.95  Redskapslåda 179:- 
B32×D50, H5,4cm. 302.427.43

02 KULINARISK ångugn 6495:- 
Energieffektivitetsklass: A. Design: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
B59,5×D57, H45,5cm. Rostfritt stål. 
303.009.12

03 VIMMERN köksblandare 
med dusch 1995:- i rostfritt stål-
färg. H47cm. 903.052.90

04 METOD kök med MÄRSTA vita 
luckor/lådfronter, MAXIMERA  
mjukstängande fullutdrags-
lådor och UTRUSTA dörrdämpare 
86 439:- Här med OXSTEN mått-
beställd bänkskiva i vit kompositsten 
och Nyhet BARKABODA bänkskiva 
i valnöt.

 

04 METOD/MÄRSTA kök
Gör-det-själv-pris: 

86 439:-
Vi-gör-jobbet-pris:

116 579:-
Vad ingår i priserna? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2000:-/månad i 50 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 
och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  12 m

03  VIMMERN
köksblandare 
med dusch

1995:-

Sugen på en ångugn i köket? Ångugnen kombinerar 
konventionella tillagningsfunktioner med ånga som bevarar 
matens smak och näringsämnen bättre. Och den är otroligt 
mångsidig – du kan använda den för att tina, torka, 
baka och grilla - bara som exempel. 



Bjud in till fest 
på balkongen 
När värmen kommer vill vi fytta 
utomhus. Och du behöver inte så 
mycket plats som du tror för ditt 
uteliv. Till och med en liten balkong 
kan göras till en kvadratsmart oas 
där du kan bjuda vännerna på lite 
god sommarmat. Med hyllor får du 
bra förvaring för dina ingredienser 
och även en arbetsyta där du kan 
skära och hacka medan du under-
håller gästerna. Skål för sommaren!

01 HINDÖ hylla inom-/utomhus 495:- 
i lackat stål och förzinkat stål. Design: David Wahl. 
B78×D37, H82cm. Grå. 502.902.81

02 HINDÖ skåp med hylla inom-/utomhus 
1290:- i lackat stål och förzinkat stål. B78×D37, 
H158cm. Grå. 490.484.54

03 TUNHOLMEN bord+2 stolar, utomhus 
1795:- i lackat aluminium. Design: David Wahl. 
Bord L58×B69, H71cm. Stol B55×D55, H78cm. 
Grå. 390.484.21

04 Nyhet VARDAGEN skål 49:- i klarglas. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø26cm, H13cm. 702.892.48

05 VARDAGEN karaff med lock 29:-/st i klar-
glas och silikongummi. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1L. 502.919.21

06 IKEA 365+ kockkniv 199:- i rostfritt 
molybdenum/vanadiumstål. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Knivbladets längd: 
20 cm. 102.835.22
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02  HINDÖ
skåp med hylla, 
inom-/utomhus

1290:-

04  Nyhet VARDAGEN
skål

49:-
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Rena ytor ger 
dig koll på läget
Ett välorganiserat kök är en lisa 
för själen – oavsett vilken stil du 
gillar. I skåp och lådor hjälper 
smart inredning till att ge allt en 
egen plats så att du kan hålla 
bänkskivan fri från grejer. 
I alla fall tills allt börjar om igen 
och det är dags att ta itu med 
nya kulinariska skapelser.

Tre saker som hjälper dig att hålla bänkskivan fri: 
lådavdelare gör att du kan förvara skärbrädorna 
utom synhåll, ett smalt skåp tar hand om oljor och 
kryddor som brukar stå vid hällen och en ljuddäm-
pande lådmatta är bra när du vill stuva undan olika 
redskap och köksapparater.

Kök 47

02

En inbyggd köksfäkt  
ger köket ett stilrent  
och lugnt uttryck. 

 

01 METOD/  

Nyhet KALLARP  kök
Gör-det-själv-pris:

62 994:-
Vi-gör-jobbet-pris:

105 134:-
Vad ingår i priserna? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2000:-/månad i 35 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 

och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  10 m
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01 METOD kök med Nyhet KALLARP 

ljusgröna lådor/lådfronter 
och MAXIMERA mjukstängande 
fullutdragslådor 62 994:- 
Här med BLANKETT handtag, UTRUSTA 
tryck-och-öppna-beslag och EKBACKEN 
måttbeställd bänkskiva i vit laminat.

02 METOD/ Nyhet KALLARP bänk-

skåp/utdragbar inredning 807:-  
i melaminfolie, högglansfolie och lackat 
stål. B20×D62, H88cm. Vit/ljusgrön. 
291.648.35

03 VARIERA förvaringsbox 49:- 
i plast. Design: Marcus Arvonen. 
L50×B12, H22cm. Högglans vit. 
903.031.49

04 Nyhet PASSARP lådmatta 79:- 
i polyester. L96×B50cm. Grå. 203.159.66

04  Nyhet PASSARP 

lådmatta

79:-



Våra berättelser 49

Framtidens 
foodies
Matlagning är en älskad ritual i de festa hem och något som många 
av oss lär våra barn när de blir lite större. Men att få in barnen i 
köket kan innebära fördelar som du aldrig föreställt dig: här kan de 
lära sig gilla fera olika sorters mat (tänk: grönsaker), lära sig hur 
man äter nyttigt och utveckla sina sociala relationer. Effekten är 
överraskande – och förvånansvärt enkel att åstadkomma.

A tt laga mat handlar om så mycket 
mer än bara näring. Det är en gest 
av generositet och till och med kär-

lek, som kan kännas och smakas. Att intro-
ducera barn till familjens favoriträtter eller 
gamla familjerecept hjälper oss att dela och 
bevara vår kultur – och att skapa några av 
våra starkaste minnen. Men tanken på att 
låta småttingarna hålla på med heta stek-
pannor, vassa knivar och kokande vatten, gör 
de festa föräldrar tämligen nervösa. 

”Föräldrarna är rädda för att barnen ska 
använda saker som ugnen, hällen och vat-
tenkokaren”, säger Bryan Urbick, vd och sty-
relseordförande för Consumer Knowledge 
Centre samt författare som även föreläser 
om barn och mat. ”Barn måste ha redskap 
så att de själva kan hjälpa till utan att för-

äldrarna ska behöva oroa sig för deras säker-
het. Ju fer sådana redskap, desto bättre. 
”Hos IKEA kände vi likadant. En produkt- 
utvecklare och en tekniker började se  
risken för en förlorad generation av mat-
lagare mot bakgrund av all lättillgänglig fär-
digmat och snabbmat, och bestämde sig för att 
ta fram en barnvänlig kniv. Den är vass, men 
ändå säkrare än vuxenkniv, och den heter  
SMÅBIT. ”Om du vill att barnen ska börja 
hjälpa till med matlagningen, har du inget 
de kan använda”, säger produktutvecklaren 
Lennie Malmgren, utbildad kock som har 
jobbat på köksgerådsavdelningen i sex år. 
”Alla redskap är för stora. Så då ger man dem 
en vanlig bestickkniv, som inte alls är vass. 
Sedan tröttnar barnen och vill inte hjälpa 
till att laga mat längre.” >> 

Ovan | Knivskyddet – och den barnvänliga 
designen – gör SMÅBIT säkrare än 
en vuxenkniv.



Våra berättelser Våra berättelser 5150

”Ju mer kontroll barnen har över matlagningen, desto 
troligare är det att de kommer att gilla maten och  
därmed också äta bättre.”
Bryan Urbick, vd och styrelseordförande för Consumer Knowledge Centre

Barnens 5 regler för 
föräldrar som ska laga 
mat med barnen

1 | Försök inte rätta oss hela tiden. 
Det leder bara till att vi inte vill vara 
med längre.

2 | Bli inte arga om vi gör fel. En 
klok person har sagt att ”vi lär oss 
av våra misstag”. Vi tror på den 
personen.

3 | Stressa oss inte! Att lära sig nya 
saker tar tid – så ta det lugnt.

4 | Det är okej att tröttna eller 
tappa intresset.

5 | Och vad gör väl lite stök, spill 
och kladd? Det blir faktiskt roligare 
då. Vi lovar.

 ”Vi riskerar att förlora en hel genera-
tion av matlagare”, säger Lennie. ”Det var 
det vi ville förändra. Vi ville göra barn som 
är omkring åtta år intresserade av mat-
lagning.” SMÅBIT kniv är lika vass som 
en vuxenkniv, men har gjorts säkrare för 
små händer. Den har ett greppsäkert hand-
tag, ett knivskydd och en trubbig spets.  
SMÅBIT serien omfattar även en skalare 
med en säkrare T-form som gör att barnen 
kan skala potatis, morötter och annat.

”Det är lite som att cykla med stödhjul”, 
säger Lennie. ”En kniv och en skalare är 
toppen eftersom de gör att barnen får börja 
med att hålla i maten, skära den, skala den 
och stöka till. Det innebär en positiv expo-
nering för mat. Och föräldrarna behöver 
inte vara oroliga.” Den här väldigt fysiska 
och interaktiva erfarenheten av mat är vik-

tigare än de festa av oss inser. När barnen 
får vara med och hjälpa till med matlag-
ningen, blir nya maträtter mer bekanta och 
mindre skrämmande. Och det leder till det 
som ger barnen en mer positiv upplevelse 
av ny mat, nämligen kontroll. Och kontroll 
kan vara hemligheten bakom föräldrarnas 
ibland svåruppnåeliga mål: att få barnen 
att gilla grönsaker.

”Kniven ger dem kontroll över grön-
sakerna”, säger Bryan. ”Det handlar om 
att ge människor kontroll och att minska 
deras rädsla. Ju mer kontroll barnen har 
över matlagningen, desto troligare är det 
att de kommer att gilla maten och därmed 
också äta bättre. ”Att ge barnen kontroll 
över några av ingredienserna i en familje-
måltid ger fördelar som växer med tiden. Ju 
mer barnen får smaka på olika typer av mat 

utan att vara rädda, desto mer varierad kom-
mer deras kost att bli när de blir vuxna. Och 
variation är något som bidrar till att ge bar-
nen bra näring under resten av livet. ”Genom 
att inte låta barnen hjälpa till i köket påverkar 
man deras matvanor för livet”, säger Bryan. 
”Det gör barnen mer benägna att köpa färdig-
mat och att äta ute oftare. Man kan också skapa 
barn som blir kräsna med mat som vuxna, och 
de är inte särskilt roliga att äta med eller laga 
mat till. Mat är en så viktig del av våra liv av 
både fysiska och sociala skäl.” 

Bryan säger att han förstår föräldrarnas 
oro, men att barn med rätt stöd och redskap 
kan lära sig laga mat redan från tre års ålder 
– då har de redan börjat uppfatta mycket av 
världen runt omkring och börjar förstå olika 
sammanhang. ”Om man lär sig laga mat tidigt 
så fortsätter man med det”, säger Lennie. ”Det 
är som att cykla eller lära sig ett språk; lär man 
sig det när man är äldre tar det mycket längre 
tid och man kan tappa intresset. Och kärnan i 
matlagningen – och i köket – är kniven. Om 
man har en och vet hur den ska användas, kan 
man tillaga i princip vad som helst.”

SMÅBIT kniv och skalare 59:- 
Kan användas av barn. Rekom-
menderas från 8 år. Innehåller 
skalare 11 cm, kniv 9 cm (total-
längd 18 cm) och knivskydd. 
Rostfritt stål och plast. Design: 
Tina Christensen. 402.864.06

Lennie Malmgren,  
IKEA produktutvecklare.



Gör det bästa 
av din diskbänk
Diskbänken är kökets stökiga hjärta. 
Det är här du rensar, sköljer, skalar, 
hackar och strimlar. Och det är här 
disken hamnar när matlagningen är 
klar. Du kan optimera din diskbänk 
genom att använda bland annat 
skärbrädor, durkslag och lådor som 
passar i diskbänkens hoar. 
Och vill du lämna disken till i morgon 
är det helt okej. Täck den bara med 
skärbrädan så syns den inte.

04  Nyhet GRUNDVATTNET
skärbräda

99:-

01 Nyhet GRUNDVATTNET matta 29:- 
i etenplast. Design: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. L32×B26cm. Grå. 103.142.84

02 Nyhet GRUNDVATTNET durkslag 29:- 
i propenplast och syntetiskt gummi. Design: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. L46×B16, H9cm. 
Grå. 903.142.80

03 ANTAGEN diskborste 3:- i plast. Design: 
Lycke von Schantz. L25cm. Blandade färger. 
202.339.61

04 Nyhet GRUNDVATTNET skärbräda 99:- 
i etenplast och syntetiskt gummi. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. L45×B38cm. Grå. 503.142.82

05 Nyhet GRUNDVATTNET låda 29:- i propen-
plast och syntetiskt gummi. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. L17×B14, H8cm. Grå. 
103.142.98

01

05

03
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02  Nyhet GRUNDVATTNET
durkslag

29:-



01 METOD kök med TINGSRYD svarta trä-
mönstrade luckor/lådfronter och MAXIMERA 
mjukstängande fullutdragslådor 45 546:- Här 
med BLANKETT handtag, UTRUSTA tryck-och-
öppna-beslag och GOTTSKÄR dubbelsidig bänk-
skiva i vit/svart laminat med svart kant.

Kök54

Ett friare kök 
I köket känns det ibland som att 
det fnns massor av regler och för-
väntningar. Och det kan leda till att 
man väljer att designa köket efter 
vad andra säger – i stället för som 
man själv vill ha det. Men nu är det 
dags att frigöra köket och skapa en 
plats som inspirerar just dig. För 
oss är det en snygg och lekfull kub 
som avdelar rummet i fyra delar. 
Här har vi experimenterat och lekt 
oss fram till en lösning. Din lösning 
ser förmodligen helt annorlunda ut. 

Upplev den här lösningen fullt ut med funktionen 
”virtuell verklighet” i IKEA katalogappen.

Bygg ett hemmakontor  
med hjälp av olika köksskåp.

 

01 METOD/TINGSRYD kök
Gör-det-själv-pris: 

45 546:-
Vi-gör-jobbet-pris:

81 686:-
Vad ingår i priserna? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
1500:-/månad i 34 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 

och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  10 m



Det nordiska köket

Det fnns nog inget som fångar den 
svenska karaktären så mycket som ett 
klassiskt kök i trä. Mycket av det vi 
värdesätter allra mest – som att vara 
nära naturen och att vara tillsammans  
avspeglas i det här köket. Den inbjudande 
och rymliga köksdesignen refekterar 
landskapet omkring oss – och det gäller 
både material, stil och personlighet. 
Det här är helt enkelt ett kök som vi 
är väldigt stolta över.

01 METOD kök med TORHAMN luckor/låd-
fronter i massiv ask/askfaner,  MAXIMERA 
mjukstängande fullutdragslådor och 
UTRUSTA dörrdämpare 60 997:- Här med 
BORGHAMN handtag och SÄLJAN måttbeställd 
bänkskiva i vit laminat.

02 ELVERDAM köksblandare 1 grepp, 
utdragbar 1295:- i rostfritt stålfärg.  
H40cm. 201.133.79

03 FALSTERBO vägghylla 799:-/st i lackat 
stål. Design: Mikael Axelsson. B60×D32, H100cm. 
Svart. 003.158.87
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01 METOD/TORHAMN kök

Gör-det-själv-pris: 

60 997:-
Vi-gör-jobbet-pris:

91 137:-
Vad ingår i priserna?
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2000:-/månad i 34 månader 
med LÅNA. Läs mer på 
IKEA.se/fnansiering 
och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  14 m

03  FALSTERBO
vägghylla

799:-/st

02

Genom att använda natur-
material som askfaner kan 
vi ta in naturkänslan i köket.



Ät allt du köper
Att behöva slänga mat som har hunnit bli 
dålig känns aldrig bra. Om du kan se maten 
så är det troligare att du också äter upp den. 
Vi tror att kök med en bättre överblick över 
matvarorna faktiskt kan leda till minskat 
matsvinn. Enkla saker – som att förvara 
maten i lådor eller på öppna hyllor istället  
för i djupa skåp – inspirerar oss att tillaga 
och använda det vi redan har.

01 BEHÅLLARE vattenfaska 29:-/st 
i PCTG-plast. Design: Anna Efverlund. 
0,6L. Transparent/grön. 802.846.60

02 TILLSLUTA burkar med lock för 
torrvaror i polyester och PET-plast. 
Vit. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
Burk med lock för torrvaror 99:-/st
L31×B23, H23cm. 10L. 202.574.95  

Burk med lock för torrvaror 79:-/st
L31×B23, H12cm. 5,5L. 202.336.83  

Burk med lock för torrvaror 49:-/st
L23×B15, H12cm. 2,5L. 402.574.99  

Burk med lock för torrvaror 29:-/st 
L15×B11, H12cm. 1L. 502.336.86

03 LYSEKIL väggplatta, dubbel-
sidig 299:-/st i högtryckslaminat av 
melamin. B120×H55cm. Moln/prickar. 
403.351.19

04 METOD kök med RINGHULT 
högglans vita luckor/lådfronter 
och MAXIMERA mjukstängande 
fullutdragslådor 30 977:- Här med 
BLANKETT handtag, Nyhet LYSEKIL 
väggplattor och SÄLJAN måttbeställd 
bänkskiva i svart mineralmönstrad 
laminat. 
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01

02  TILLSLUTA

burk med lock  
för torrvaror, 10L.

99:-/st

Mixa en smoothie 
av grönsaker som 
blivit över  – ett bra sätt 
att minska matsvinnet.

 

04 METOD/RINGHULT kök
Gör-det-själv-pris: 

30 977:-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Du kan välja att delbetala 
2598:-/månad i 12 månader 
med DELBETALA. Läs mer 
på IKEA.se/fnansiering 
och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på  
IKEA.se/service  
och på s. 311.

  10 m

03



Många bäckar små 
De festa av oss är medvetna om att 
vår vardag påverkar vår planet. Men för 
många kan ”ett hållbart liv hemma” 
kännas som en stor utmaning. Här måste 
vi hjälpas åt – för ingen kan göra allt själv. 
Grejen är att hitta det du kan göra. 
För det är när alla små saker läggs ihop 
som vi kan göra skillnad – tillsammans.
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01 DIMPA väska för 
källsortering 19:-/st i plast. 
B22×D35, H45cm. 35L. 
Gråsvart. 302.916.39

02 RINGSKÄR köksblandare 
1 grepp 899:-  
Design: Mikael Warnhammar. 
H38cm. Rostfritt stålfärg. 801.315.49

03 VARIERA/UTRUSTA 
källsortering för skåp 533:- 
i lackat stål och återvunnen pp-plast. 
Design: David Wahl/D Wahl/
L von Schantz. B80cm. 74L. 
Svart/vit. 190.176.18

Vattensparande blandare är toppen och minskar 
din vattenförbrukning med upp till 40%. Ett annat 
sätt att göra skillnad – och samtidigt minska din 
elräkning – är att byta ut vanliga glödlampor mot 
LED-ljuskällor. Och med hjälp av några behållare 
kan du enkelt källsortera både metall, papper, 
plast och matavfall.

01  DIMPA
väska för källsortering

19:-/st

03  VARIERA/UTRUSTA
källsortering för skåp

533:-



Uppgradera köket 
Hyr du din bostad? Då kan det hända att köket inte är 
lika funktionellt som du skulle önska. Men med små 
förändringar kan du komma ganska långt. En smart 
arbetsstation där du kan hacka, skära, strimla och 
tärna ger lite restaurangskökskänsla, medan ett rull-
bord kan göra dina favoritredskap mer lättillgängliga. 
Och det gör inget om resultatet på tallriken inte blir 
exakt som du har tänkt dig. För övning ger färdighet. 
Speciellt när det gäller matlagning.

05  RIMFORSA arbetsbord

3995:-

02  ALGOT
väggskena/hyllor

1555:-

04

01

03

01 GRUNDTAL rullbord 1295:-/st i rostfritt stål. 
Design: Mikael Warnhammar. L54×B41, H90cm. 
702.173.36

02 ALGOT väggskena/hyllor 1555:- 
i lackat stål och plast. Design: Francis Cayouette. 
B172×D40, H196cm. Vit. 090.025.61

03 GRUNDTAL magnetlist 149:-/st i rostfritt 
stål och plast. L40cm. H3,5cm. 602.386.45

04 GRUNDTAL stång 49:- i rostfritt stål. 
Design: Mikael Warnhammar. L80cm. 202.135.38

05 RIMFORSA arbetsbord 3995:- i rostfritt 
stål och oljad bambu. Design: Ehlén Johansson. 
L120×B63, H92cm. 402.940.48
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Lek med personlighet
Ett nytt kök behöver inte alltid kräva så 
stor ekonomisk investering. Ibland räcker 
det med att du investerar lite av din tid och 
kreativitet. Och med en kombination av 
bägge kan du göra verklighet av ditt dröm-
kök till en låg kostnad. Ett rullbord ger dig 
en fyttbar och fexibel köksö, och en skåp-
vägg i obehandlat trä kan målas i den färg 
du vill. Så med lite kärlek och fantasi kan 
du få ett kök med mer personlighet – och 
samtidigt få pengar över till annat.

01 Nyhet KNOXHULT kök med grå luckor/
fronter och bänkskiva i ekmönstrad laminat 
8263:- Här med MÖLLARP knoppar, FYNDIG 
diskho, LAGAN köksblandare och LAGAN vitvaror.

02 IVAR skåp 595:-/st i obehandlad massiv 
furu. Visas här målat i ljusblått, rosa och ljusgrönt. 
B80×D30, H83cm. 400.337.63

03 AINA gardiner 499:-/par i 100% lin. 
B145×L250cm. Vit. 102.842.01

04 BEKVÄM rullbord 399:- i obehandlad 
massiv björk. L58×B50, H85cm. 302.403.48
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02 03

 

01 Nyhet KNOXHULT kök
Gör-det-själv-pris

8263:-
Vad ingår i priset? 
Se s.324 

Du kan välja att delbetala 
756:-/månad i 12 månader 
med DELBETALA. Läs mer 
på IKEA.se/fnansiering 
och på s.324.

Se våra olika typer av 
servicetjänster på
IKEA.se/service 
och på s. 311.

  4 m

04  BEKVÄM
rullbord

399:-

01  Nyhet KNOXHULT kök

8263:-



Bättre sätt att förvara mat
Ett bra och praktiskt skafferi är något som många 
drömmer om i sitt kök. Som en gammeldags 
lanthandel med hyllor där mycket ryms på liten yta i 
lådor och korgar. Fint och personligt med alla burkar 
i olika storlekar med plats för egna kryddblandningar 
och torkade örter. Praktiskt i sin enkelhet. 
Någon som börjar känna sig lite hungrig?

03

04

02

05

Glasburkar

Med hjälp av glasburkar får du en 
attraktiv och hållbar förvaring av 
matvaror. Till exempel kan du göra in-
läggningar av grönsaker och frukt som 
annars kanske hade behövt slängas.

Metallådor

Metallådor är perfekta för till exempel lök och  
rotfrukter eftersom de ger en mörk och sval  
förvaring som gör att grönsakerna kan hålla  
sig fräscha längre. 

Hylletiketter

Organisera skafferiet genom att sätta 
upp etiketthållare i metall på hyllorna. 
Då kan du lättare identifera innehållet 

i burkarna så att du snabbt hittar det 
du letar efter. 

01 IVAR 2 sektioner/hyllor/lådor 1983:- 
i obehandlad massiv furu och lackat stål. 
B134×D30, H226cm. Furu/grå. 191.813.69

02 IVAR låda 149:-/st i lackat stål. Design: 
Sarah Fager. B39×D30, H14cm. Grå. 703.047.72

03 KORKEN burk med lock 19:-/st i återvunnet 
klarglas Ø12, H16,5cm. 1L. 502.135.46

04 IVAR etiketthållare 19:-/2st i lackat stål. 
Design: Sarah Fager. B6×D3, H2cm.  
Grå. 903.047.71

05 IVAR krok för hyllplan 19:-/2st  
i lackat stål. Design: Sarah Fager. B2×D3, H7cm. 
Grå. 303.047.74
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler.  Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

01  IVAR
2 sektioner/hyllor/lådor

1983:-



Våra berättelser Våra berättelser 6968

Ovan | Michael La Cour, vd för 
IKEA Food, och produktutvecklaren 
David Johansson testar nya smaker 
i testköket.

Ovan | Här tar Pulled Salmon-
sandwichen form, ingrediens 
för ingrediens.

Nedan | Varmrökt lax. Pulled 
Salmon-receptet ger dig maximal 
användning och minimalt avfall. 
Gott och mer hållbart.

Vart vi än vänder blicken verkar mat numera vara det som står 
överst på agendan – eller ska vi säga menyn? Vad, hur och var vi 
äter är något som ständigt uppmärksammas. Mat handlar i dag om 
välbefnnande och hälsa, men även om ett personligt uttryck. Världen 
har helt enkelt blivit besatt av mat. Vi är hungriga – och det behovet 
kan inte bara tillgodoses av mat utan det krävs även fakta och siffror 
om våra livsmedel.

Mycket mer än  
bara köttbullar
A

llt fer läser nu den fnstilta informa-
tionen och innehållsdeklarationen 
på förpackningarna. Så har det inte 

alltid varit, men en sak är säker: vårt förhål-
lande till mat har förändrats och alla vi som 
producerar, tillagar och serverar mat – och 
som lägger ner mycket omsorg och kärlek i 
det arbetet – behöver tänka efter.  

Hos IKEA ställer vi oss frågan: har vi 
hängt med i den här utvecklingen? Har 
maten vi serverar och den upplevelse vi 
erbjuder ändrats i samma takt som männis-
kors passion, intresse och medvetenhet gäl-
lande maten har ändrats? Det korta svaret 
är: nej. Vi har inte varit tillräckligt uppmärk-
samma på människors åsikter om upplevel-
sen av maten. Så det var defnitivt dags för 
en förändring.  

I dag är människors intresse för mat 
avsevärt större än tidigare – delvis för att 
matutbudet är så mycket bredare. De ingre-
dienser och smaker som fnns tillgängliga i 
dag inspirerar helt klart till större kreativi-
tet i köket än vi kunde drömma om för bara 
några decennier sedan. Många ingredienser 
och rätter som vi nu tar för givna fanns inte 
ens i det svenska matlandskapet på 1970- 
och 1980-talet. Här låg fokus i första hand 
på ”kött och potatis” och globalt sett hand-
lade det mycket om halv- och helfabrikat – 
något som var enkelt och praktiskt. Det var 

få som ifrågasatte innehållets kvalitet eller 
näringsvärde. Och när mikrovågsugnen kom 
blev färdigrätterna ännu populärare.

Det var under den här perioden som IKEA 
restaurangerna föddes, även om vår första 
restaurang öppnade redan 1959 i vårt för-
sta IKEA varuhus i Älmhult. Till exempel 
var det 1985 som våra populära – och i dag 
närmast ikoniska – köttbullar lanserades 
globalt. Och under en lång tid levde IKEA 
restaurangerna kvar i det årtiondet. Men 
nu jobbar vi för en bättre matupplevelse på 
våra varuhus och för att erbjuda våra kun-
der en starkare känsla av en modern svensk 
matkultur. I dag har maten du serveras och 
den upplevelse du får när du besöker en av 
våra restauranger en annan smak än den 
haft under tidigare årtionden. 

Självklart fnns det fortfarande mycket 
att göra, men vi är på god väg, en rätt i taget. 
Och det är alla våra kunder och restaurang-
besökare som hjälper oss att fokusera på vårt 
mål att vara ansvarsfulla, moderna och fram-
åtblickande. Under ett år har vi ca 640 miljo-
ner besökare som äter, dricker eller handlar, 
antingen i våra restauranger, bistros eller 
i IKEA varuhusens Swedish Food Market. 

Det positiva med att servera så många 
människor som vi gör på IKEA, är att om 
något är fel eller inte motsvarar förväntning-
arna, så kommer någon att påpeka detta. 

Våra gäster har tidigare påpekat sånt som de inte 
varit nöjda med och det fortsätter de att göra. Och 
det är något vi är väldigt tacksamma över eftersom 
det hjälper oss att tillaga och servera bättre mat. Vi 
är ingen fnrestaurang med en geniförklarad kock 
som alltid har rätt. Vi är faktiskt rena motsatsen. 
Att bjuda in människor till våra kök och lyssna på 
deras åsikter är bästa sättet för våra 16 500 medar-
betare inom IKEA Food att säkerställa ett smakfullt 
matsortiment som tilltalar våra kunder. Det gör oss 
ännu mer inspirerade och vår passion för mat ännu 
starkare. När vi nu är på väg mot framtidens mat, 
innebär vårt åtagande att vi verkligen måste ha 
koll på vad hälsa och välbefnnande innebär för vårt 
sortiment. Det är förstås väldigt spännande, men 
också ett stort ansvar. Vi måste kunna tala om för 
människor varifrån deras mat kommer, hur den har 
framställts och vilken påverkan den har på miljön. 

Var tredje kalori som produceras i världen blir 
till mat svinn – och det är otroligt mycket. Och 29 
procent av Europas koldioxidavtryck kommer från 
livsmedelsindustrin. Så även om vi fortsätter att 
servera våra populära köttbullar, erbjuder vi nu 
också goda grönsaksbullar vars koldioxidavtryck 
är 30 gånger lägre. ”Svenskheten” är en viktig del 
av vilka vi är och för oss innebär det enkel, närings-
rik mat som är säsongsanpassad och mer hållbar.

Vi är också stolta över att ha världens största 
utbud av ASC- eller MSC-certiferade fsk- och skal-
djursprodukter. Du kan lita på att dessa kommer 
från hållbara och ansvarsfulla källor. 

Men trots alla dessa förändringar fnns det en 
sak som inte förändras hos IKEA – och det är våra 
låga priser som fnns där för dig och din familj. Så 
stort TACK för att du tycker till om vår mat. Vi ser 
fram emot mer feedback och att få erbjuda dig ännu 
fer livsmedelsprodukter med en modern smak – 
ärlig mat för både människor och miljö.

Pulled Salmon  
Sandwich
4–6 sandwichar

Ingredienser:

400 g varmrökt lax (LAX VARMRÖKT 400 g, 
IKEA produkt)
1 dl BBQ-sås 
2 msk hackad gräslök

hamburgerbröd  
picklad rödkål

Till servering:

inlagd gurka (GURKA INLAGD ekologisk, 
IKEA produkt) 
salladsblad

Gör så här:

Pulled Salmon: Dra bort skinnet från den 
varmrökta laxen och dra sönder fskköttet 
i mindre bitar med en gaffel och lägg i en 
skål. Tillsätt BBQ-såsen och den hackade 
gräslöken och blanda försiktigt för hand. 

Montera sandwichen: Skär upp brödet. 
Lägg lite sallad på den undre delen av brö-
det och fortsätt sedan med laxen, rödkålen 
och den inlagda gurkan. Lägg på bröd-
locket och servera. Smaklig måltid!

Från ansvarsfulla källor
Vi har åtagit oss att enbart sälja och servera fsk och 
skaldjur från MSC-certiferade fskerier och ASC- 
certiferade odlingar. Att enbart köpa hållbara fsk- och 
skaldjursprodukter är en naturlig del av vår vision om 
att skapa en bättre vardag för de många människorna.



Äta på IKEA 71

Välkommen till IKEA restaurangen – 
här kan du dyka upp när du vill och 
stanna så länge du vill. Vi erbjuder 
fnfn frukost, lunch eller middag – 
men det går också bra att bara ta en 
kopp ekologiskt och UTZ-certiferat 
kaffe. Vårt breda utbud inkluderar 
massor av mer hälsosamma och 
goda alternativ, så att hela familjen 
ska kunna välja sina egna favoriter. 
Och med priser som är lika frestande 
som maten kan ni stilla hungern utan 
att göra hål i plånboken. Vill du testa 
några av våra specialiteter hemma? 
Då kan du köpa med dig det du vill ha 
från Swedish Food Market i varuhuset.

Äta på IKEA®

29:-
8 köttbullar med kokt potatis,  
gräddsås, lingonsylt och gröna ärtor.

Kanske de mest kända av alla IKEA produkter – 
våra köttbullar som nu kan ätas över hela världen.



Äta på IKEA72

29:-
Grönsaksbullar med vetekornspilaff och tzatziki.*  

Nyttigare mat som  
tilltalar dina smaklökar

Hos oss kan du alltid välja en mer hälsosam och välbalanserad måltid med  
mycket smak. Och du kan lita på att ingredienserna uppfyller höga krav när  
det gäller både miljö och socialt ansvar. Vi vill erbjuda dig god, nyttig och mer  
hållbar mat till bra priser, vardag som helg. 

*Under året serverar vi laxen och grönsaksbullarna med olika tillbehör som är precis lika goda.

All vår lax kommer från odlingar som 
uppfyller ASC:s globala standard 
för ansvarsfull fskodling.

65:-
Laxflé med vetekornspilaff och 
hollandaise sås, med ramslök 
och citron.*

Receptet till grönsaksbullarna  
innehåller varken några animaliska 
ingredienser, eller några allergener 
som gluten, soja, nötter, ägg  
eller laktos. De utgör en utmärkt  
proteinkälla och är fullpackade  
med näringsrika ingredienser.



Avkoppling

01 JÄRA lampskärm 149:-  
i polyester och stål. Ø45, H30cm. 
Vit. 302.062.12

02 Nyhet LAUTERS golvlampfot 
350:- i massiv akacia och plast. 
Design: A Wallin Irinarchos/L Widén. 
H135cm. IKEA. Modell G1413  
LAUTERS. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energi klasser användas: 
A++ till D. Brun. 403.029.39

03 KIVIK schäslong 4995:-
i narvläder, polyester och bomull 
med ytskikt av polyuretan. Design: 
Ola Wihlborg. B90×D163, H83cm. 
Sits H45cm. GRANN/BOMSTAD svart. 
101.986.04

04 BESTÅ förvaring med dörrar 
5400:- i folie. B240×D40, H128cm. 
Svartbrun/VALVIKEN gråturkos. 
291.716.33

05 LANDSKRONA 3-sits soffa 
7995:- i narvläder, polyester och 
bomull med ytskikt av polyuretan. 
Ben i massiv ek. Design: Tord 
Björklund. B204×D89, H78cm.
Sits H44cm. GRANN/BOMSTAD svart. 
590.317.02

Vi är alla olika. Och vi gör saker på  
olika sätt. Det gäller också hur vi 
kopplar av. En del läser en bok eller 
tittar på en flm. Andra ägnar sig åt 
ett fritidsintresse eller umgås med  
barnen. Men det är ofta i vardags-
rummet det händer. Och här fnns 
inga regler. Inga måsten. Här skapar 
du själv ditt rum. Med det som du  
behöver så att det funkar för 
ditt sätt att koppla av.

75

05

04

03   KIVIK schäslong

4995:-

Att måla väggarna i en färg 
som matchar förvaringen 
kan bidra till att skapa lugn  
i rummet.

02  Nyhet LAUTERS
golvlampfot

350:-

01



Mjukisbyxor på! 
Hemma är den plats där vi kan 
vara oss själva. Här kan vi strunta i 
omvärldens förväntningar och 
i stället fokusera på avkoppling och 
återhämtning. Kanske i ett rum 
som ser ut lite som det på bilden?
En fridfull och inbjudande plats där 
den mjuka soffan spelar huvud- 
rollen. Ditt drömrum för avkoppling 
ser kanske helt annorlunda ut. 
För det är bara du som vet 
hur du vill ha det. 

01 VIVAN gardiner 99:-/par i polyester och 
bomull. B145×L250cm. Vit. 602.975.69

02 SVIRVEL arbetslampa 249:- i propenplast 
och stål. Design: C Martin/M Elebäck. H45cm. 
IKEA. Modell A1402 SVIRVEL. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 702.807.47

03 SÖDERHAMN schäslong 2495:- med 
avtagbar klädsel i bomull och polyester. Design: 
Ola Wihlborg. B93×D151, H83cm. Sits H40cm.  
FINNSTA vit. 991.336.71

04 ALGOT väggskena/hyllor 1095:- i folie och 
lackat stål. Design: Francis Cayouette. B154×D40, 
H196cm. Vit. 199.296.31

05 SANDHAUG avlastningsbord 499:- 
i klarlackad rotting och lackat stål. 
Design: D Wahl/A Fredriksson. Ø47, H60cm. 
Natur/vit. 802.691.03
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02   SVIRVEL
arbetslampa

249:-

03

04

01

05   SANDHAUG
avlastningsbord

499:-

Ett bord med dold förvaring 
hjälper till att hålla ordning 
på kablar och andra saker.



Grönt är 
skönt för själen
Att vara ute i naturen gör gott för 
både kropp och själ. Det gör oss 
lugnare och får oss att glömma 
omvärlden för en stund. Du kan 
återskapa den här känslan hemma. 
Satsa på massor av gröna växter 
som inte bara bidrar till själva  
inredningen – de renar också 
luften och minskar din stress. Lägg 
sedan till naturmaterial som rotting, 
trä och terrakotta så blir din lilla 
naturhörna ännu mer harmonisk.

01 KLIPPAN 2-sits soffa 1795:- med avtagbar 
klädsel i polyester och bomull. B180×D88, H66cm.  
Sits H43cm. GRANÅN svart. 298.262.89 

02 ALSEDA pall 299:- i bananfber. 

Sits Ø60, H18cm. 200.339.19

03 OSTED matta, slätvävd 599:- med 
slityta i sisal. Kantband i polyester. Vändbar. 
B160×L230cm. Natur. 202.703.12

04 Nyhet GRÖNADAL gungstol 1495:-  
i klarlackad rotting, massiv ask och stål. 
Design: Lisa Hilland. B57×D82, H86cm. 
Sits H42cm. Natur/grå. 903.200.97

05 VITTSJÖ hylla 699:- i lackat stål, härdat 
glas och folie. Design: Johan Kroon. B100×D36, 
H175cm. Svartbrun. 202.133.12

06 INGEFÄRA kruka med fat 39:-/st i rödlera. 
Design: Ann-Carin Wiktorsson. Innerkruka max. 
Ø15cm. 302.580.41

Alla växter bidrar till att skapa en lugnande miljö som hjälper 
oss att varva ner. Men några av dem gör faktiskt mer än så och 
hjälper också till att rena luften omkring oss. Aloe vera är en 
lättskött växt som kan rena luften från kemikalier från olika  
rengöringsmedel, medan ampelliljan jobbar hårt för att  
avlägsna bland annat kolmonoxid.
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Tips för ditt  
vardagsrum
Vi översköljs varje dag av vackra inrednings-
bilder – en del inspirerar oss mer, och andra 
lite mindre. Att skapa ditt eget dröm-
vardagsrum behöver inte vara så svårt. 
Särskilt inte med hjälp av våra enkla tips. 
Du kan testa ett av dem för att uppdatera din 
inredning – eller alla tre för en mer genom-
gripande förändring.

Väggdekoration

Vad sägs om en gallerivägg med dina favoritfoton 
och bilder i fna ramar? Om du håller dig till samma 
stil i en eller två färger får du ett stilrent och tidlöst 
uttryck. Börja med att sätta upp ett par ramar på 
samma höjd och utgå sedan ifrån dessa när du 
fortsätter med resten av ramarna. Det viktigaste 
tipset? Var inte rädd för att mixa olika typer av 
bilder – det skapar känsla och dynamik i rummet.

Belysning

Att placera lampor på olika höjder 
kan bidra till att göra rummet både 
mer harmoniskt och mer funktionellt. 
Förutom allmänbelysning kan du ha 
riktad belysning i form av en läslampa 
och stämningsbelysning från levande 
ljus eller bordslampor. Tillsammans 
kan de skapa den stämning du vill ha.

01 RIBBA ram 59:-/st i folie och glas. 
Bildmått B30×H40cm. Svart. 101.325.28

02 NOCKEBY 2-sits soffa med schäslong  

vänster 7995:- med avtagbar klädsel i 
bomull och polyester. Design: Ola Wihlborg. 
B277×D175/97, H82cm. Sits H44cm. 
TALLMYRA rostbrun. 091.504.29

03 GULLKLOCKA kuddfodral 59:- i polyester 
och nylon. L50×B50cm. Grå. 602.917.51

04 SVALSTA satsbord 799:-/set om 2 i betsat, 
klarlackat askfaner. Storlekar: 1st 55x45x40 cm 
och 1st 73x64x46 cm. Svartbrun. 602.806.77

05 KLABB bordslampa 299:- i aluminium och 
polyester. Design: Monika Mulder. H44cm. IKEA. 
Modell B1019 KLABB. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Ljusbrun. 602.687.36
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01   RIBBA

ram, B30×H40cm.

59:-/st

Textilier

Välj två eller tre färger i en blandning 
av material och strukturer som 
hjälper dig att binda samman rummet. 
Neutrala färger bidrar med lugn, 
särskilt om möbler och väggar har 
mycket färg. Men om rummet mer är 
som en tom målarduk ska du inte vara 
rädd för att lägga till färgaccenter.



Låt passionen ta plats
Har du ett passionerat intresse 
för något? Som dans, konst eller 
musik? Som du kanske får ägna 
dig åt i något litet hörn av vardags-
rummet. Men inte nu längre. Nu 
är det dags att tänka nytt och låta 
vardagsrummet anpassa sig efter 
passionen och inte tvärtom. 
Så om du vill ha en famencoklubb 
i vardagsrummet – vad är det 
egentligen som hindrar dig?

01 INGATORP utdragbart bord 2995:-  
i betsat, klarlackat askfaner och massiv björk. 
Design: Carina Bengs. Ø110/155, H74cm. 
Svart. 802.170.72  

02 JENNYLUND fåtölj 1495:- med avtagbar 
klädsel i polyester och bomull. B78×D85, H84cm. 
Sits H43cm. TYGELSJÖ beige. 190.473.33  

03 STOCKSUND schäslong 3995:- med avtagbar 
klädsel i polyester. Ben i betsad massiv bok. 
Design: Nike Karlsson. B92×D153, H89cm. 
Sits H49cm. LJUNGEN blå. 991.293.82  

04 MALSJÖ vitrinskåp 3495:- i betsat, klarlackat 
askfaner och härdat glas. Design: Carina Bengs. 
B103×D47, H141cm. Svart. 603.034.81  

05 STOCKSUND 2-sits soffa 4995:- 
med avtagbar klädsel i bomull och polyester. 
Ben i betsad massiv bok. Design: Nike Karlsson.  
B154×D95, H89cm. Sits H49cm. 
HOVSTEN grå/vit. 191.297.48  
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Med sofan  
i centrum
N

u för tiden funderar allt fer på hur 

de använder den yta de har. För för-

sta gången i historien bor det mer folk 

i städerna än på landet. Och om mindre än 

20 år kommer 70 procent av världens befolk-

ning att bo i städer. Det är något som får en 

enorm påverkan på livet hemma, och att bo på 

mindre yta är en av de största förändringar 

vi måste anpassa oss efter.  Självklart kräver 

nya sätt att bo också nya sätt att förhålla sig 

till produktutvecklings- och designprocessen. 

Hos IKEA försöker vi hela tiden hitta smarta 

och smidiga sätt att tillgodose både behov och 

drömmar. Det handlar om att ta fram verkliga 

lösningar utan att tumma på stil och det per-

sonliga uttrycket. 

En av de största förändringarna vi har lagt 

märke till i hemmet? För många är vardags-

rummet nu en plats där man äter, kopplar av, 

umgås – och även en plats där släkt och vän-

ner kan övernatta. 

Så nu ska vi berätta om en idé som hjäl-

per till med allt detta, i en och samma pro-

dukt. VALLENTUNA är en helt ny sofa som 

inte liknar något annat vi har gjort tidigare. 

Vi vill också presentera några av våra många  

passionerade medarbetare – från produkt- 

utvecklare, utvecklingsleverantörer, mönster-

experter och designers till förpackningsingen-

jörer och specialister på produktkonstruktion 

– som tog VALLENTUNA från en vag idé till 

en faktisk produkt som kan hjälpa dig att få 

en bättre vardag hemma. 

Hos IKEA brukar vi säga att det som är lätt 

för kunden att använda, är ofta svårt att fram-

ställa. ”Vårt motto för VALLENTUNA var att 

vi skulle tillämpa IKEA värderingar om enkel-

het – att göra både konstruktion, produktion 

och användning enkel. Alltså, otroligt enkel”, 

säger Bartosz Jasinski, produktutvecklingsin-

genjör. ”Den största utmaningen var att vi ville 

ge sofan tre distinkta funktioner – sittplats, 

förvaring och sovplats – alltså de behov som vi 

tänkte var relevanta.”

En av de saker som löste många av dessa 

utmaningar var ett system av hål som kopp-

lar samman alla delar. VALLENTUNA blev 

ett mångsidigt verktyg, lite som en schweizisk 

armékniv, med många funktioner och möjlig-

heter. ”Man kan bygga den som en ö, göra den 

lång så att den passar längs en vägg eller göra 

om den till en säng som även fungerar som 

sittplats”, säger Lisa Hilland, en av projektets 

designers. ”En 80x100 cm sofa kan göras till 

en 80x200 cm säng – vilket blir mer bekvämt 

och mindre ensamt”, säger hon.

”Vi har jobbat med den här sofan i mer än 

två år – men det är ändå du som får designa 

den”, säger Jerry Svensson, produktvecklaren 

som ledde teamet på IKEA. ”Med bara åtta 

Kommer du ihåg hur bostäderna såg ut förr i tiden? När många hade ett rum 
för varje aktivitet – som ett matrum för måltider, ett kontor för arbete och ett 
vardagsrum där man umgicks med vänner och tittade på tv. Självklart såg 
inte alla bostäder ut så här, men det fanns defnitivt en tendens att hålla de 
olika rummen och aktiviteterna som pågick där åtskilda från varandra.

delar kan man bygga nästan vad som helst.” 

Högt eller lågt ryggstöd? Med armstöd och 

en ryggplymå? Med eller utan bädd? Inbyggd 

förvaring? Du väljer själv. Och klädslarna, 

som antingen kan maskintvättas eller har 

en beläggning som gör dem lätta att torka 

av, fnns både som enfärgade och mönstrade. 

Tanken är att kunderna ska kunna skapa en 

sofa som passar just dem. 

VALLENTUNA sätter fart på kreativiteten 

så att du kan bygga en helt egen sofa – eller 

fera stycken. Inklusive säng. Eller förvaring. 

VALLENTUNA är gjord för dagens hem och 

vardagsrum. Och vi tror att den kommer att 

stanna där under lång tid framöver.

”Den största utmaningen var 
att vi vill ge sofan tre distinkta 
funktioner – sittplats, förvaring 
och sovplats – alltså de behov 
som vi tänkte var relevanta.”
Bartosz Jasinski, teknisk expert

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogen-appen.

Vänster | Sitt, sov och förvara. 
Inbyggd förvaring gör att du kan 
ha sängkläderna utom synhåll, 
men ändå nära till hands.

Nedan | Möt teamet bakom VALLENTUNA – 
produktutvecklarna och experterna som har 
skapat denna nya soffa.

Ovan | Din soffa, på ditt sätt. 
VALLENTUNA kan sättas ihop hur 
du vill, som passar dina behov. 
Möjligheterna är fer än du anar.



En bäddsoffas 
vardag
Bostadsbrist och skyhöga kvadrat-
meterpriser gör att många tvingas 
bo på mindre yta. Men mindre 
innebär ofta också smartare. 
Bäddsoffan utgör navet i det här 
vardagsrummet. Lägger du till ett 
klaffbord som också fungerar som 
skrivbord, en stol och en praktisk 
bänk så har du allt du behöver för 
en trevlig kväll med vännerna.
Mer te, någon?

01 HOLMSUND 3-sits bäddsoffa 
4995:- med avtagbar klädsel 
i polyester. B230×D91, H96cm. 
Sits H44cm. Bäddmått 140×200cm.  
NORDVALLA mellangrå. 291.406.27  

02 Nyhet ÄNGSTÖREL överkast 
159:- i 100% bomull. B150×L250cm.  
Blå/ruta. 203.280.92  

03 BJURSTA bänk 799:- i betsat, 
klarlackat askfaner. Design: Tord 
Björklund. B158×D36, H45cm. 
Brunsvart. 402.590.40  

04 Nyhet VARDAGEN tekanna 
79:- i stengods. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1,2L. 
Off-white. 402.893.44

05 INGATORP klaffbord 995:- 
i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Carina Bengs. 
L59/88/117×B78, H73cm. 
Antikbets. 202.214.25
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Kul tillsammans utan kaos 
En inbjudande plats för avkoppling och mys med 
familjen. Och samtidigt det rum där alla kan göra sin 
egen grej. I en stor familj kan vardagsrummet lätt 
bli stökigt och smått kaotiskt. Men så behöver det 
inte vara. Smarta och bekväma sittplatser och smart 
förvaring är hemligheten bakom ett organiserat  
vardagsrum där det blir lättare att vara tillsammans. 
Och det är ju det viktigaste av allt.

01 POÄNG gungstol 2995:- med klädsel i genomfärgat narv-
läder. Design: Noboru Nakamura. B68×D82, H100cm.  
Sits H42cm. Björkfaner/SEGLORA natur. 191.506.26

02 Nyhet VALLENTUNA 3-sits soffa 7850:- med avtagbar 
klädsel i bomull, polyester, viskos och lin. Design: Fredriksson/
L Löwenhielm/Hilland. B260×D113/93, H84cm. Sits H46cm. 
HILLARED mörkgrå/ORRSTA ljusgrå. 391.837.44   

03 BILLY bokhylla 699:- i folie. Design: Gillis Lundgren. 
B80×D28, H237cm. Vit. 591.822.01

04 Nyhet VALLENTUNA 2-sits soffa 6600:- med avtagbar 
klädsel i bomull och polyester. Design: Fredriksson/L Löwenhielm/
Hilland. B186×D80, H104cm. Sits H46cm. FUNNARP svart/
beige. 291.837.54 

05 LISABO soffbord 995:- i klarlackat askfaner och massiv 
björk. Design: K Hagberg/M Hagberg. L118×B50, H50cm. 
702.976.58
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Klättring och kramar
Mysiga stunder tillsammans med  
barnen är guld värda. Men i vardagen 
kan det vara svårt att få tiden att räcka 
till. Så vad kan man göra? Kanske så här. 
Vi fyttade helt enkelt in en våningssäng 
i vardagsrummet. Den fungerar både 
som klätterställning och mysig soffa.  
En möbel som gör att barn kan vara 
barn och vuxna kan vara vuxna – och 
ändå vara tillsammans. 

01 KALLAX hylla 995:-/st med klarlackad, 
mönstertryckt yta. Design: Tord Björklund. 
B147×D39, H147cm. Svartbrun. 102.758.62  

02 NORSBORG hörnsoffa 2+2 9495:- 
med avtagbar klädsel i bomull och polyester. 
Ben i lackad massiv björk. Design: Ehlén Johansson. 
B225/225×D88, H85cm. Sits H43cm. 
FINNSTA vit. 291.251.51  

03 TUFFING våningssängstomme 1195:- 
Rekommenderas från 6 år. Stål och polyester. 
B97×L207, H131cm. Bäddmått 90×200cm. 
Grå. 002.392.33  Madrasser säljs separat. 

04 RISSNA soffbord 1295:- Lackad yta 
och betsad, klarlackad massiv bok. Design: 
Ola Wihlborg. Ø90, H40cm. Beige. 202.972.41 

05 Nyhet SATTRUP matta, slätvävd 1295:- 
i jute och sisal. Design: Paulin Machado. 
B180×L224cm. Natur. 002.852.58
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Lekplatsen fyttar inomhus
På en lekplats kan barnen gunga, rutscha, springa, hoppa och vara aktiva 
på olika sätt. Men det är inte den enda platsen för lek. Med rätt detaljer 
kan även vardagsrummet bli ett kul ställe för lek och spel. Och när leken 
är slut kan alla grejer stuvas undan i förvaringen längs väggen, medan 
krokar kan göra leksaker till fna dekorationer. Så nu fnns det alltid plats 
för lek – och de vuxna får också vara med.

01 IVAR 4 sektioner/hyllor 

2423:- i obehandlad massiv furu. 
B344×D30, H226cm. 498.977.61

02 ARKELSTORP soffbord 

1495:- i betsad, klarlackad massiv 
furu. Design: Ebba Strandmark. 
L50/95/140×B65, H52cm. 
Svart. 302.608.07  

03 EKTORP 3-sits soffa 3495:- 

med avtagbar klädsel i polyester. 
B218×D88, H88cm. Sits H45cm.
NORDVALLA ljusblå. 391.277.72  

04 LENDA metervara 49:-/m  

i 100% bomull. B150cm. 
Vit. 601.206.36  

05 PLUFSIG gymnastikmatta, 

hopvikbar 299:- i 100% polyester 
och polyetenskum. Design: Tina 
Christensen. L185×B78cm. 
Tjocklek 3cm. Att hoppa och göra 
kullerbyttor utvecklar barns motorik 
och koordination av rörelser. 
Grön. 102.628.31

En gardin som man målar själv kan 
bli en inspirerande kuliss. Men den 
matchar kanske inte föräldrarnas 
lite mer vuxna smak. Två gardiner 
kan göra alla nöjda. En gardinskena 
med tre spår gör att du kan ha en 
fn gardin längst ut och en lekgardin 
innanför – som kan döljas tills det är 
dags att leka igen.
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NAMN: Anna

ARBETE: Affärsutveckling och försäljning

BOR I: Köpenhamn, Danmark

A
nna är född i Hongkong och har 
tillbringat större delen av sin 
barndom i Nya Zeeland. Nu har 

hon skapat sig en ny tillvaro i ett kollek-
tiv i Köpenhamn. Mitt i huvudstaden bor 
21 entreprenörssinnade innovatörer i fyra 
lägenheter. Tillsammans arrangerar de 
middagsbjudningar och flmvisningar, och 
diskuterar allt från livets realiteter till afä-

rer och relationer. Det var under en univer-
sitetstävling som hon upptäckte Danmark, 
och sedan dess har hon rest fram och till-
baka i åtta år för att ”ladda batterierna”. 
Till slut bestämde hon sig för att säga upp 
sig från jobbet som fnansanalytiker och 
fytta. I dag jobbar hon med försäljning 
och afärsutveckling på ett startup-bolag 
som konverterar klädstorlekar till online-
butiker. Även om hon har rest mycket och 
numera känner sig mer ”rotad”, beskriver 
hon sin drömboendesituation som att vara 
en digital nomad med inte bara ett utan 
tre olika hem. 

Vad är hemma för dig? 

”Hemma är där hjärtat fnns. Och för mig 
är det också familjen, och nu när jag är 
lite äldre, även mina vänner. Jag har länge 
tänkt på Nya Zeeland som mitt hem, men 
nu när mina föräldrar bor i Hongkong så 
är det annorlunda. Köpenhamn är också 
mitt hem och jag betraktar de personer som 
jag bor tillsammans med som min familj 
snarare än som mina vänner. Jag har så 
nära band till dem nu och vet att jag kan 
lita på dem.” 

Vad gör ett hem till ett hem?

”Att jag kan låta mitt inre barn komma 

fram.” Hon ler stort när hon kommer att 
tänka på ett barndomsminne, något som 
hon fortfarande gör som vuxen. ”När man 
känner sig bekväm med människorna man 
har omkring sig, det gör hemmet till ett 
hem.”

Har tekniken påverkat din upp

fattning om hemmet?

”Absolut, jag ringer eller videochattar med 
min familj en eller två gånger i veckan. Jag 
sms:ar med min bror varje dag. Då känns 
avståndet inte så stort. För mig har tek-
niken ändrat allt. Utan den hade jag inte 
kunnat fytta runt så mycket som jag har 
gjort.”

Om du kunde ta med dig fem saker, 

vilka skulle det vara?

”Nätverket jag byggt upp här, färgen orange 
eftersom det är kollektivets färg”, säger hon 
och skrattar. ”Drivkraften hos de här män-
niskorna och balansen mellan arbete och 
fritid. Alla som bor här är entreprenörer, 
men de har ändå ett liv utanför jobbet. Det 
är något man är väldigt bra på i de nordiska 
länderna. Och sist men inte minst, min pojk-
vän! Jag bryr mig inte särskilt mycket om 
prylar. Mitt rum återspeglar inte min per-
sonlighet. I princip sover jag bara där.”

Vad gör ett 
hem till ett hem?

En del säger att ett hem är något du skapar, inte något du köper. Det handlar inte om själva 
platsen utan om det som händer där. Andra kanske säger: ”Det är ju bara möbler. Hemmet 
är där hjärtat fnns”. Vi vet att hemmet, vad det än betyder för dig, har en viktig plats i ditt 
liv. Så för oss är möbler inte bara möbler. De gör din vardag lättare och bidrar till att skapa 
din unika tolkning av ett hem. De följer med dig under livets alla olika faser – både planerade 
och oplanerade. Men vårt sätt att leva håller på att förändras: tillvaron blir allt mer fytande 
och världen tycks bli allt mindre. Det här har gjort oss nyfkna – vad är det egentligen som 
gör ett hem till ett hem? Vi har pratat med fyra olika personer för att höra vad de tycker.
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Vänster | Mohammed tillbringar mest 
tid i köket, en plats där han både skapar 
musik och lagar mat. 

NAMN: Mohammed

ARBETE: Artist och musikproducent

BOR I: Malmö

A
rtisten och musikproducenten 
Mohammed (mest känd som Saint 
som han kallats sedan barnsben) 

är född och uppvuxen i Gambia. Han kom 
till Malmö som fykting när han var 15 år. 
Sina första intryck av Malmö beskriver han 
som galna och väldigt främmande, men med 
massor av trevliga människor. I dag stu-
derar han på ett musikgymnasium, även 
om han enligt honom själv kanske inte är 
den typiska studenten, och leder en musik-
produktionsworkshop för fyktingbarn. När 
han inte är i skolan eller på jobbet produ-
cerar han musik eller lagar mat (eller gör 
bägge saker samtidigt). Varken fykting-
boendet eller hans första pyttelilla lägen-
het i södra delarna av Malmö kändes som 
hemma. Men nu börjar den lägenhet han 
bott i de senaste nio månaderna att kän-
nas som ett eget hem. 

Vad är hemma för dig?

”Det är en väldigt bra fråga. Jag kommer 
nog alltid att tänka på Gambia som hemma. 
Allt känns ganska temporärt nu, även om 

jag skulle kunna tänka mig att bo här under 
en längre period. Men man vet aldrig. Jag 
skulle inte ha något emot att fytta till ett 
annat ställe om det skulle bli aktuellt. Jag 
har gått igenom så mycket att jag inte har 
några problem med att börja om.” 

Vad tycker du gör ett hem till ett 

hem?

”Det är nog själva hemkänslan. Ja, det 
skulle jag säga. Att säga att musiken gör 
mitt hem till ett hem skulle vara för mycket 
av en klyscha, men jag kommer alltid att 
älska musiken. I mitt arbete försöker jag 
använda afrikanska ljud så mycket jag kan. 
Jag vet att jag kan återskapa hemkänslan 
var som helst. Jag är typ en mästare på det 
nu. När jag fyttade in i den här lägenhe-
ten hade jag inte ens en madrass. Jag åkte 
till IKEA för att köpa en, och jag är otro-
ligt dålig med mått”, säger han och ler, och 
berättar om sitt besök på det stora möbel-
varuhuset, 15 minuter före stängning. ”Och 
vi köpte förstås en madrass i helt fel stor-
lek”, skrattar han. ”Så jag sov mycket på 
sofan i början, och bodde i princip i köket. 
Jag gör allt där, slappar, äter och spelar in.” 

Finns det några saker, minnen eller 

platser som betyder extra mycket för 

dig när det gäller hemmet?

”Öh”, säger han och skakar på huvudet. 
”Egentligen inte. Även mitt ’riktiga’ hem, 
där jag kommer från i Gambia, har jag bara 
suddiga minnesbilder från. En del av dem 

är märkliga, andra påhittade och några gan-
ska levande. Det handlar inte om en speci-
fk sak, utan om fera olika saker. Som när 
jag hör en låt som jag kanske hört, eller 
kommer ihåg att jag hört i min pappas bil, 
eller någon annanstans. Då blir jag påmind 
om just det ögonblicket. Sedan försöker jag 
återskapa den känslan på något sätt. Jag 
försöker återskapa ett ögonblick hemifrån.”

Har tekniken på något sätt påverkat 

din uppfattning om hemmet?

”Nej, tekniken har ingenting med hemmet 
att göra för mig. Jag använder den varje dag, 
men det ändrar inte min känsla om hem-
met eller hur jag tycker ett hem ska vara. 
Jag har kontakt med Gambia via sociala 
medier, men det är inte så att jag ringer. 
Självklart skulle det kännas annorlunda 
om jag inte hade tillgång till sociala medier, 
men för mig handlar det mer om att uppleva 
en plats eller en person. Jag värdesätter det 
mer. På sociala medier är jag ju inte fysiskt 
närvarande, där pratar jag bara.”

Vilka fem saker skulle du ta med dig 

från ditt hem?

”Bra minnen, defnitivt. Ingen vill ha med 
sig dåliga minnen. Och komfort, förstås. Jag 
skulle absolut ta med mina ramennudlar”, 
skrattar han, ”och mina solglasögon!” Efter 
en funderande paus säger han den femte 
saken: ”Musik. Vart jag än ska.”

”Jag tror man kan säga att 
hemma är där du känner 
dig väl till mods. Där du 
känner dig bekväm. Och 
inte behöver oroa dig.” 
Mohammed
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Nedan | Familjen 
samlas i köket – en 
viktig del av det som 
gör ett hem till ett 
hem, enligt Ineke 
och Guido.

NAMN: Ineke

ARBETE: Entreprenör och designer

BOR I: Hilversum, Nederländerna

I neke och hennes man Guido bor med sina tre barn och 
fyra katter i Hilversum, en liten stad utanför Amster-
dam. Ineke, som är född och uppvuxen på landet, träf-

fade Guido när hon jobbade som inredningsstylist i ett 
fxarprogram på tv. I dag har hon ett eget företag som gör 
möbler och tre dagar i veckan medverkar hon i en prov-
smakningspanel för snacks. Att äta chips klockan nio på 
morgonen är en av många saker som verkar addera till 
den genuina glädje som Ineke utstrålar. Guido är snick-
are och vvs-montör, och har också eget företag. Och när 
man ser deras hem är det tydligt att han kan sina saker. 

Hur länge har ni bott här?

”I snart 20 år. När vi fyttade in var huset otroligt depri-
merande, mörkt och luktade konstigt”, säger Ineke och 
rynkar på näsan. ”Men det var vad vi hade råd med och 
jag kommer ihåg att jag tänkte: Åh nej, hur ska jag kunna 
göra det här till ett trevligt ställe? Vi bestämde oss för att 
göra om insidan av huset från grunden. Under en period 
när vi sov på golvet kunde vi faktiskt se himlen”, säger 
hon och pekar mot mitten av det mysiga vardagsrum-
met. Det var när hela kvarteret fck nya tak. Vi låg och 
tittade på stjärnorna på natten”, säger hon och skrattar.

”Vi såg att vi skulle kunna bygga och göra mycket 
själva”, säger Guido. ”Det ska inte vara för överarbetat 
eller perfekt. Därför är väggarna putsade och inte släta.” 
De ojämna väggarna har mycket charm och det är tydligt 
att paret ser sitt hem som något de har skapat själva – 
och som ger uttryck för deras personligheter. ”Jag är lite 
av en samlare och har svårt för att slänga saker”, säger 
Ineke och ler. 

Vad tänker ni på när ni hör ordet ”hem”? 

”En varm och mysig plats”, svarar Ineke utan tvekan. 
”Det är en känsla. Och min familj, förstås. Även om 
jag jobbar mycket är jag först och främst mamma. Jag 
älskar att vara med mina barn. Det är väldigt viktigt 
för mig.” Guido håller med: ”Hemmet är min familj 
och en känsla av lättnad – ’ah, nu är jag hemma’.”

Vad gör ert hem speciellt för er?

”Att vi har gjort nästan allt själva”, svarar Guido. 
Ineke nickar. ”Jag tror det är den avspända stäm-
ningen. Det behöver inte vara prydligt eller perfekt. 
För oss handlar det om att tända en brasa, hälla upp 
ett glas vin och laga massor med mat – det är hemma 
för mig. Här är alla välkomna.”

När började du betrakta ditt hem som  

en del av ditt liv? 

”Jag tror det var när jag bodde i Amsterdam. Jag 
köpte ett hus och för första gången insåg jag att huset 
gjorde mig glad. Att bara få vara där. Innan dess, 
när jag pluggade, var hemmet bara en plats där jag 
lagade mat, åt och sov. Mitt första hus hade öppen 
spis och trädgård, vilket var speciellt för mig. Det 
var då jag började samla saker och gå på auktioner. 
Det var första gången jag verkligen ansträngde mig 
för att göra hemmet till mitt eget.”

Ovan | Eric i ett av kollek-
tivets fyra gemensamma 
kök där de lagar mat, äter 
och umgås.  

NAMN: Eric

ARBETE: Affärsutveckling och expansion

BOR I: Köpenhamn, Danmark

E ric har ofta rört sig från ett hem till ett annat 
och är själva sinnebilden av en digital nomad. 
Under större delen av sitt liv har han fyttat 

runt och rest från ställe till ställe – från Frankrike till  
Sverige, Kanada, Norge och Sri Lanka. Han har en 
svensk mamma och en fransk pappa och beskriver sin 
syn på hemmet som ett sätt att leva. I dag jobbar han på 
ett startup-bolag som jobbar med att göra secondhand-
handel och återbruk på nätet roligt och enkelt. Det 
är åtta månader sedan han fyttade till Köpenhamn, 
men det tog bara en vecka innan kollektivet började  
kännas som ett hem. 

Vad är hemma för dig? 

”En känsla av lugn.” Eftersom jag har rest så mycket 
är hemmet en plats där jag verkligen kan koppla av. 
Det är det första jag tänker på. Det är förstås mitt rum, 
mitt skrivbord, min säng, men också hur jag rör mig i 
min vardag – när jag går till afären, träfar vänner på 
caféer eller går till vissa barer som jag gillar. Det är ett 
sätt att leva. Jag fyttade mycket som barn, så jag tror 
att de upplevelserna har lärt mig mycket om vad som är 
hemma. Och på ett sätt tror jag också jag gillar det. Jag 
har också gjort egna val som tvingat mig att fytta ofta.”

Har tekniken påverkat din uppfattning  

om hemmet?

”Nej, inte i grunden. Känslan av ett hem är densamma 
för mig, jag tror att hemmet bygger på känslor. Tek-
niken har förstås ändrat mitt liv hemma. Jag lyssnar 
på musik på andra sätt och har tillgång till redskap 
som gör min vardag enklare. Men sedan fnns det vissa 
områden där jag försöker avstå från tekniken, så att jag 
kan njuta av en mer renodlad upplevelse. Ett exempel 
är matlagning som är som ren meditation.”

Var ser du dig själv om tio år? Har du en  

bild av det idealiska hemmet? 

”Jag har en idé om ställen jag gillar, men jag gissar 
att jag inte är svensk i den meningen att jag vet 
exakt vilken typ av hem jag vill ha i framtiden. Jag 
tänker inte säga att jag då har familj och barn. Jag 
vet att jag vill bo i en stad och sedan ha en lugn 
plats som jag kan åka till på helgerna. Det är mer 
en drömlivsstil än ett drömhem. Det är en känsla 
för mig, en blandning mellan en fysisk plats och de 
människor jag har i mitt liv. Nu är de alla väldigt 
utspridda. Jag vet inte om jag kommer att äga mitt 
hem. Jag vet att jag inte kommer att äga någon bil. 
Jag kommer att använda bilpooler och sånt. Jag 
tror det kommer att fnnas liknande lösningar för 
bostäder i framtiden.”

”En del känner sig stressade när 
de inte har ett hem i traditionell 
mening – ett som inte kan fyttas 
och därför alltid förblir detsamma. 
Men jag tror att det är något som 
långsamt håller på att förändras. 
Jag tror att den förändringen kan 
vara bra för många.”
Eric



NORSBORG 2-sits soffa med schäslong 
5895:- med avtagbar klädsel i polyester och 
bomull. Ben i tonad, lackad massiv björk. Design: 
Ehlén Johansson. B231×D88/157, H85cm. Sits 
H43cm. EDUM ljusblå. 091.249.68  
Handla online på IKEA.se

Gjord för att se  
ut som ny, varje dag

En bra sak med NORSBORG soffa är att den har klädslar som 
kan maskintvättas. En annan bra sak är att det högelastiska 
skummet ger skön komfort och snabbt återfår formen när du 
reser dig upp. Du behöver inte ens puffa till kuddarna.

OUMBÄRLIG stekpanna 149:- i rostfritt 
stål belagt med Tefon® Platinum+. Ø28cm. 
502.920.96  
Handla online på IKEA.se

Gör det lätt att  
laga allt du gillar

OUMBÄRLIG stekpanna har en botten med två lager rostfritt 
stål och ett mellanskikt av aluminium som ger en jämn och 
energieffektiv värme som minskar risken för att maten bränns 
vid eller fastnar. Hjälper dig att fxa matlagningen och är 
dessutom lätt att diska efteråt.

OUMBÄRLIG
stekpanna

149:-

NORSBORG
2-sits soffa med schäslong

5895:-



Ordning & reda

01 VALJE väggskåp 195:-/st 
i folie. Design: Jon Karlsson. 
B35×D30, H35cm. Vit. 902.796.15

02 VALJE väggskåp med 1 dörr 
295:-/st i folie. Design: Jon Karlsson. 
B35×D30, H35cm. Lärk vit. 702.795.98

03 VARV golvlampa med trådlös 
laddare 995:- i stål, plast, nylon 
och polyuretan. Design: Eva Lilja 
Löwenhielm. Ø39, H169cm. IKEA. 
Modell G1401-2 VARV. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Vit. 102.806.94

04 VALJE hylla 995:- i folie och lackat 
stål. Design: Jon Karlsson. B100×D30, 
H83cm. Lärk vit. 202.796.09

Hålla ordning hemma? Det är en 
utmaning för oss alla, även för de mest 
ordningsamma. Vi har tyvärr ingen 
trollformel att komma med (vi önskar 
det fanns en). Men vi kan i alla fall bjuda 
på några enkla och användbara idéer 
som hjälper dig skapa mer ordning i din 
vardag. Till exempel en drömgarderob 
till minipris, ett effektivt hemmakontor 
och förvaring som döljer sladdar eller 
visar upp dina fnaste minnen. Smarta 

och praktiska lösningar kan faktiskt  
göra det lättare att hålla ordning 
hemma. Mycket lättare än du tror.

101

04  VALJE
hylla

995:-

03

01

02
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Teknikens värld
Digitala prylar är en del av vår 
vardag. Och då är smarta lösningar 
som hjälper dig ladda och organisera 
dem på ett bra sätt aldrig fel. Så vad 
sägs om ett soffbord med hyllor för 
grejer som du använder?
Eller tv-förvaring där du kan förvara 
eller ladda sånt som du inte använder? 
I stället för att allt fyter omkring kan 
varje sak få sin egen plats – tills du 
känner för lite digital distraktion igen.

Här är tre idéer som hjälper dig att få bättre 
kontroll över tekniken. Hyllor under soffbordet är 
perfekta för saker som du behöver men som du 
inte vill ska ligga framme. Mjuka lådinsatser är 
toppen för sånt som du vill lägga undan. Och en 
lampa med inbyggd laddning för din telefon eller 
surfplatta är superpraktisk att ha i närheten.

01 BESTÅ förvaring med lådor 
2200:- i folie. B180×D40, H48cm. 
Svartbrun/VALVIKEN mörkbrun. 
891.364.82

02 BESTÅ förvaringskombination 
med dörrar/lådor 2100:- i folie. 
B120×D40, H74cm. Svartbrun/
VALVIKEN mörkbrun. 091.365.70

03 VARV bordslampa med trådlös 
laddning 599:- i stål och nylon. 
Design: Eva Lilja Löwenhielm. 
H52cm. IKEA. Modell B1404-2 VARV. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. 
Vit. 802.807.04

04 BESTÅ låda 99:-/st i polyester. 
B25×D31, H15cm. Grå. 003.075.52

02  BESTÅ
förvaringskombination 
med dörrar/lådor 

2100:-
01



Plats för arbete – och avkoppling  
Har du kontoret hemma? Då är det viktigt med en bra arbets-
plats som gör dig fokuserad på att jobba. Ett proffsigt och 
snyggt hemmakontor kräver inget extra rum – det räcker bra 
med ett hörn i vardagsrummet. Med hjälp av ett rymligt skriv-
bord och skåp där du har allt inom räckhåll kan din arbetsdag 
bli väldigt produktiv. Och räkna med kortare arbetsresor – typ 
tre sekunder från skrivbord till soffa.
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03  ALEX
skrivbord

1495:-
06  Nyhet KULLABERG
arbetsstol

499:-

01  BESTÅ
Tv-/förvaringskombination

5799:-
Eller betala 500 kr/månad i 12 månader
Läs mer på s.324 och IKEA.se/fnansiering

04

02
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01 BESTÅ tv-/förvaringskombination 
5799:- i folie. B360×D40, H192cm. 
Vit/LAPPVIKEN vit. 591.716.36

02 FORSÅ arbetslampa 179:- 249:-
i lackat stål. H35cm. IKEA. Modell A0501 
FORSÅ. I denna lampa kan ljuskällor i 
följande energiklasser användas: A++ till D. 
Svart. 001.467.76

03 ALEX skrivbord 1495:- med lackad yta 
och lackat stål. Design: Johanna Asshoff. 
B131×D60, H76cm. Vit. 402.607.17

04 BILLY bokhylla med överhylla 699:- 
i betsat, klarlackat askfaner. Design: 
Gillis Lundgren. B40×D28, H237cm. 
Brun. 091.776.26  

05 BILLY/OXBERG bokhyllekombination 
3648:- i betsat, klarlackat askfaner 
och härdat glas. B120×D28, H237cm. 
Brun. 591.776.24

06 Nyhet KULLABERG arbetsstol 499:-
i formpressad plywood och lackat stål. 
Arbetsstolen är inspirerad av äldre industri-
stil, men har moderna funktioner.  
Design: Sarah Fager. Sits B42×D39, 
H44–55cm. Svart. 903.255.18

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

05  BILLY/OXBERG
bokhyllekombination

3648:-



Hej morgonlugn
Hallen kan vara en lugn och 
harmonisk plats som ger en bra 
start på dagen. Jo, faktiskt. Med 
smarta idéer går det att undvika 
stressiga situationer så att du i 
stället kan ladda positiv energi. 
Skåp med glasdörrar ger ytter-
kläder, skor och hattar en snygg 
exponering och inte minst praktisk 
förvaring. Det handlar om att lyfta 
fram detaljerna – och att säga
hej då till morgonstressen.

01 MALSJÖ vitrinskåp 2995:- i betsat, klarlackat 
askfaner och härdat glas. Design: Carina Bengs. 
B60×D40, H186cm. Svart. 303.034.87

02 STOCKSUND sittbänk 1995:- med avtagbar 
klädsel i 75% bomull och 25% polyester. Ben 
i betsad massiv bok. Förvaring under sitsen.  
Design: Nike Karlsson. B144×D49, H47cm.  
NOLHAGA gråbeige. 290.336.27

03 KARMSUND bordsspegel 399:- i lackat stål 
och spegelglas. Design: A Efverlund/C Ke. 
Kan även hängas på väggen. B80×H74cm.  
Svart. 202.949.83

04 LEKSVIK skrivbord 1695:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. 
B119×D60, H74cm. Svart. 801.334.02

05 UNDREDAL klädskåp 3495:- med lackad 
yta och härdat glas. Design: Ebba Strandmark. 
B102×D62, H203cm. 1st klädstång och 1st fast 
hyllplan medföljer. Svart/grå glas. 202.976.46
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05  UNDREDAL
klädskåp

3495:-

01

03

04

02  STOCKSUND
sittbänk

1995:-



Fixa boutique-  
känslan hemma
I en liten bostad fnns det sällan 

stora garderobsutrymmen. Ofta 
handlar det om ett trångt skåp där 
dammsugaren också ska få plats. 
Men tänk om det fanns en annan 
lösning? Med en klädförvaring som 
rumsavdelare får du en luftig 
boutiquekänsla i rummet. Och med 
en bra överblick över plaggen går det 
också lättare och snabbare att klä på 
sig. Påminn bara dina vänner att inget 
är till salu – utom förvaringen. 
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

04  Nyhet ELVARLI
förvaring, 3 sektioner

3930:-

05

01 SOLLEFTEÅ taklampskärm 49:-  Rispapper 
och stål. Design: Maria Vinka. Ø37, H23cm. Vit. 
503.001.24  Upphäng säljs separat.

02 KUBBIS hängare med 7 krokar 129:-  
i massivt trä. Design: Nike Karlsson. B9×L105cm. 
Vit. 102.895.76

03 NORDLI byrå med 6 lådor 1899:- med lackad 
yta. Design: Ola Wihlborg. B120×D43, H52cm. 
Vit. 190.212.72

04 Nyhet ELVARLI förvaring, 3 sektioner 3930:- 
i lackat aluminium. Design: Ehlén Johansson. 
B173×D51, H222–350cm. Vit. 491.575.46

05 Nyhet FLÅDIS korg 199:- i sjögräs. Ø37, 
H24-41cm. Sjögräs/svart. 003.221.71

01  SOLLEFTEÅ
taklampskärm

49:-

03

02



Ta på dig det du gillar 
Att organisera en fullpackad garderob kan 
vara en riktig utmaning. Det fnns olika sätt 
att göra det på – och inget är rätt eller fel. 
Men det fnns en utgångspunkt som gäller oss 
alla: vi tar på oss det vi ser. Om du tillämpar 
den här enkla principen på din klädförvaring 
så öppnar sig en värld av nya möjligheter. 
Gör dig redo att utforska dina kläder – och 
att återupptäcka bortglömda favoriter.

Belysning

Du tar knappast på dig det du inte 
ser. Genom att belysa dina kläder 
med garderobs- eller skåpbelysning 
blir det lättare att välja ut dina plagg 
– oavsett tid på dygnet.

Lådor

Vertikal förvaring av t-shirts, jeans och tröjor kan 
hjälpa dig få överblick över alla dina plagg. För 
mindre saker som till exempel strumpor kan det 
vara en bra idé att använda lådor eller avdelare.

Säsongsförvaring

Långkalsonger på sommaren? Att 
plocka ut vinter- respektive sommar-
kläderna från garderoben och lägga 
dem i lådor kan frigöra värdefullt 
utrymme på klädstänger och hyllor.

01 PAX/FARDAL garderob 4295:- i folie och 
högglansfolie. B150×D60, H236cm. Vit/högglans 
ljusgrön. 491.586.78

02 HOVET spegel 899:- i spegelglas och 
aluminium. Kan hängas horisontalt eller vertikalt. 
B78×H196cm. 500.382.13

03 SKUBB låda 59:-/set om 6 79:-/set om 6
i polyester och propenplast. Storlekar: 14x14x13 
cm, 28x14x13 cm och 28x28x13 cm, 2st av varje. 
Design: Monika Mulder. Vit. 001.926.31

04 STÖTTA LED ljuslist, batteridriven 149:- 
med inbyggd LED-ljuskälla. Plast. Design:
David Wahl. L75cm. Vit. 802.771.36  
Batterier säljs separat.

05 TJENA låda med lock 29:- i papp. B27×D35, 
H20cm. Vit. 402.636.26
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02  HOVET
spegel

899:-

01  PAX/FARDAL garderob

4295:-
Eller betala 401 kr/månad i 12 månader.
Läs mer på s.324 och IKEA.se/fnansiering

03 04

05

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.



Drömgarderob 
till minipris 
En stor garderob med plats för 
alla kläder och skor är något som 
många fantiserar om. Men stora 
garderober är väl otroligt dyra? 
Inte i vår värld. Låt oss presentera 
vår drömgarderob till minipris – 
med många av de funktioner och 
detaljer du alltid har önskat dig. 
Mjuka gardiner, långa klädstänger, 
skrythyllor och inbyggd belysning ... 
Drömmen är närmare än du tror.

01 SANELA gardiner 499:-/par 599:-/par 
i 100% bomullssammet. B140×L250cm. Brun. 
302.301.89

02 BRIMNES högskåp med vitrindörr 599:- 
i folie och härdat glas. Design: K Hagberg/
M Hagberg. 1st fast och 4st fyttbara hyllplan med-
följer varav 4st i glas. B39×D22, H142cm. Svart. 
203.006.58  Belysning säljs separat.

03 LACK vägghylla 99:-/st med lackad 
mönstertryckt yta. L110×D26, H5cm. 
Svartbrun. 401.036.33

04 KARMSUND golvspegel 499:- i lackat stål 
och spegelglas. Design: A Efverlund/C Ke. Kan 
även hängas upp på väggen. B40×H167cm. Svart. 
402.949.82

05 TURBO klädställning, inom-/utomhus 
299:-/st i träplastkomposit. Design: Marcus 
Arvonen. B117×D59, H148cm. Svart. 401.772.33

06 KALLAX hylla 599:- med lackad 
mönstertryckt yta. Design: Tord Björklund. 
B147×D39, H77cm. Svartbrun. 202.758.85  
TJENA lådor säljs separat.
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vägghylla

99:-/st

05  TURBO klädställning, 
inom-/utomhus

299:-/st
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När gardinerna dras för  och 
döljer  förvaringen får sov-
rummet en lugnare och mer 
stilren känsla.



01 JÄTTENE fyttlåda 19:-/2st i 90% åter-
vunnet wellpapp. B56×D33, H41cm. 
Brun. 600.471.51

02 KNAPPER golvspegel 499:- i spegelglas 
och lackat stål. Design: N Cortolezzis/D Wahl. 
B48×D51, H160cm. Vit. 002.173.87

03 MULIG klädställning 99:-/st i lackat stål. 
Design: Henrik Preutz. B99×D46, H151cm. Vit. 
601.794.34

04 SKUBB förvaring med 6 fack 79:- 
i polyester och propenplast. B35×D45, H125cm. 
Vit. 002.458.80

05 Nyhet LIXHULT skåp 299:-/st i lackat stål. 
Design: Jon Karlsson. B60×D35, H57cm. 
Vit. 703.286.69

Flexibel
garderobslösning 
För alla som hyr sin bostad står mer 
funktionell och fexibel förvaring högt 
upp på önskelistan. Medan hyresvärden 
å andra sidan önskar sig färre borrhål på 
väggarna. En intressant utmaning som vi 
inte kunde låta bli att ta oss an.
Det här är vårt förslag: en näst intill 
borrfri kombination av lättfyttade kläd-
ställningar, lådor och fexibla metallkuber. 
En lösning som gör att du som hyresgäst 
kan känna dig lite mer som hemma.
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Bättre leksaksförvaring,
gladare föräldrar 
Vardagsrummet är en plats för alla – där föräldrarna 
kan koppla av och barnen kan leka. Men många 
gånger resulterar leken i ett okontrollerat kaos 
av böcker, byggklossar och gosedjur. Den här 
leksaksförvaringen kan placeras lågt på väggen 
eller ställas på golvet så att barnen kan nå dem. 
Det gör att hela familjen kan hjälpas åt att plocka 
ihop – en stund av mysig gemenskap som också 
återställer ordningen.

01 Nyhet FLISAT bokställ 199:- i klarlackad 
massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. 
B49×D28, H41cm. 002.907.83

02 Nyhet FLISAT leksaksförvaring med 

hjul 299:-/st i klarlackad massiv furu och plast. 
Design: S Fager/J Karlsson. L44×B39, H31cm. 
102.984.20

03 Nyhet FLISAT dockhus/vägghylla 399:- 

Rekommenderas från 3 år. I klarlackad massiv furu. 
Design: S Fager/J Karlsson. B58×D22, H59cm. 
502.907.85

04 STUVA bänk med förvaring 649:-/st 

i folie och lackad yta. Design: Ebba Strandmark.
B90×D50, H50cm. Vit. 398.766.60

05 Nyhet FLISAT barnbord 499:- i klarlackad 
massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. L83×B58, 
H48cm. 502.984.18  TROFAST backar säljs separat.
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Allt ni behöver nu 
En ny liten person i familjen innebär 
också en massa nya grejer. 
Och det kan bli problematiskt på en 
liten yta. Men det går att få plats 
med allt som bebisen behöver utan 
att du behöver offra dina garderober.
Här har vi fått in barnkammaren 
längs en vägg som faktiskt har plats 
för både spjälsäng, skötbord och 
garderober till er alla. Perfekt för 
föräldrarna och lika perfekt för barnet.

01 STUVA spjälsäng med lådor 1875:-  
i folie och lackad yta. Design: Ebba Strandmark. 
B66×L126, H86cm. Bäddmått 60×120cm. 
Vit/björk. 590.324.38  Madrass säljs separat. 

02 STUVA förvaring med dörrar 1379:- 
i folie och lackad yta. B60×D50, H192cm. 
Vit/björk. 190.326.85  

03 FÖRHÖJA väggskåp 149:-/st med lackad 
yta. B30×D20, H30cm. Vit. 502.523.59  

04 STUVA skötbord med 3 lådor 1625:- 
i folie och lackad yta. B90×D79, H102cm. 
Vit/björk. 591.240.13  

05 PAX/TANEM garderob 3355:- i folie och 
lackad yta. B100×D60, H236cm. Vit. 591.671.92  
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Ovan | Det kanske inte är 100% svenskt att ha 
adventsstjärnorna uppsatta året runt, men det 
är defnitivt svenskt att barnen har egna platser 
för lek omkring oss. HEMNES tv-bänk har en 
perfekt arbetshöjd när de ska ”tillaga” sina 
egna mästerverk.

Svenskheten 
känner inga gränser

Ä
ven om jag har fyttat tillbaka till 
USA har jag utvecklat en stark 
kärlek till vita väggar, obehand-

lat trä och värmeljus, och jag har placerat 
svenska dalahästar på praktiskt taget varje 
ledig hylla och fönsterbräda hemma. Ljusa 
väggar och levande ljus gör de långa, mörka 
vintermånadernas gråväder mer uthärdligt, 
både i Sverige och här i Portland, Oregon, 
medan trä får mig att känna mig närmare 
naturen. Det skyller jag på mina långprom-
enader i de svenska skogarna. 

Men det handlar om något mycket dju-
pare än heminredning. Om jag skulle sam-
manfatta svenskheten i ett ord, blir det nog 
enkelhet. Enkelhet som ett sätt att förhålla 
sig till livet. I själ och hjärta.

Det låter så fnt. Nästan för fnt. Men det 
var inte alltid helt lätt att förstå. I början 
tyckte jag det var konstigt att butikerna 
kunde stänga kl. 17 eller 18 på vardagarna 
och kl. 14 på lördagarna (och att de var helt 
stängda på söndagarna). Först undrade jag 
varför butiksägarna inte ville tjäna pengar. 
Sedan insåg jag att de helt enkelt uppskat-
tade tiden med sin familj mer. Det är därför 
föräldrar får 16 månaders föräldraledighet 
när ett barn föds.

Att ta hand om varandra är något som 
prioriteras, och det börjar redan vid föd-
seln. Jobbarkompisarna kändes mer som 
en familj (och så är det fortfarande). Det 
fanns inga egon. Det fanns ingen hierarki. 
Det gjorde företagsmiljön uppfriskande att 
jobba i, men innebar också att besluten fat-
tades gemensamt. Med andra ord fattades 
de inte så snabbt. Men alla jobbade tillsam-
mans, respekterade varandra och hade kul. 
Trots allt hårt arbete, kom människorna i 
första hand. Livet kom i första hand. Man 
skulle kunna säga att de viktiga sakerna 
kom i första hand.

Jag har ofta funderat över min tid i 
Sverige och undrat om mina upplevelser 
berodde på själva landet eller på att jag 
jobbade hos IKEA. Det var hela tiden lite 
oklart för mig. Handlade det om det sven-
ska kynnet eller om IKEA kulturen? 

Förra året blev det hela lite tydlig-
are i samband med ett projekt i Neder-
länderna. Jag hade blivit ombedd att åka 
till IKEA huvudkontoret i Delft och jobba 
med interna kommunikationsidéer utifrån 
IKEA värderingarna. 

Jag skulle jobba med en grupp neder-
ländska medarbetare som jag aldrig träf-

När jag sökte jobb på IKEA i Älmhult visste jag inte mycket om Sverige och 
svenskarna. Men efter fem år som copywriter i Småland, ”Sveriges hjärta”, 
känns det som att en del av svenskheten har smittat av sig.

Nedan | Det handlar om enkelhet och 
olika småsaker... till exempel de här 
skårorna som avleder vattnet när 
muggen står upp och ner i diskmaskinen.

fat tidigare, och jag var den enda som kom utifrån. Det 
är någon sorts magi som uppstår när man diskuterar 
idéer med människor man känner sig bekväm med. 
Det fnns en tillit, och när man vet hur alla jobbar blir 
det lättare att nå fram till de där riktigt briljanta idée-
rna. När jag kom till kickof-mötet för att möta alla för 
första gången, var jag ganska nervös. Men från den 
stunden när vi alla befann oss i samma rum, kände 
jag en överväldigande samhörighet. Det var som om 
jag jobbat med dessa människor i åratal. Samma saker 
som jag upplevt i Sverige, hände nu på samma sätt 
just där och då.  Svenskheten tog form omkring mig 
– och det handlade inte längre bara om Sverige. Det 
handlade om värderingar, och värderingar har inga 
gränser. De fnns inom oss och mår som bäst när de 
kopplas samman. Som när man helt enkelt klickar 
med vissa människor.

Det var då jag förstod – det handlar om IKEA.

”Om jag skulle sammanfatta svenskheten i ett 
ord, blir det nog enkelhet. Enkelhet som ett sätt 
att förhålla sig till livet. I själ och hjärta.”
Ginny Figlar, copywriter



STUVA loftsängskombination med 3 lådor/
2 dörrar 4425:- Rekommenderas från 6 år. 
I folie och lackad yta. Design: Ebba Strandmark. 
B107×L207, H193cm. Bäddmått 90×200cm. Vit. 
790.226.93  Madrass säljs separat.  
Handla online på IKEA.se

IKEA 365+ karaff med kork 59:- i värmetåligt 
klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/ 
Karlsson. 1L. 902.797.19   
Handla online på IKEA.se

När du inte har 
något att dölja

Vår IKEA 365+ karaff i värmetåligt klarglas med naturlig kork 
passar utmärkt både för kall och varm dryck - den är dessutom 
snygg att titta på.

Behöver ditt rum 
lite mer utrymme?

STUVA loftsäng är inte bara en säng utan även ett skrivbord, en 
garderob och en hylla i en och samma lösning. Förankra den i 
väggen så står den stadigt och hjälper dig bringa ordning i kaos 
– eller ger dig i alla fall plats för lite mer kaos.

IKEA 365+
karaff med kork

59:-
STUVA
loftsängskombination 
med 3 lådor/2 dörrar

4425:-



Sömn

01 IVAR skåp 595:-/st i massiv 

furu. B80×D30, H83cm. 2st fyttbara 
hyllplan medföljer. 400.337.63

02 Nyhet ÄNGSLILJA 
påslakanset 349:- i 100% bomull. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott 
L50×B60cm. Vit. 903.185.51  

Finns även för enkelsäng.

03 GJÖRA sängstomme 2195:- 
i obehandlad massiv björk. 
B178×L213, H175cm. Bäddmått 
160×200cm. SKORVA mittbalk är 
inräknad i priset men plockas separat. 
691.563.05  Madrass säljs separat.

04 NORRÅKER pall 299:- 
i vitbetsad, klarlackad massiv björk. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. 
B45×D29, H45cm. 002.753.44

05 Nyhet SJÖSLEV matta, 
slätvävd 499:- i 97% jute och 
3% ull. Design: Paulin Machado. 
B133×L195cm. Off-white/svart/grön. 
602.852.60

Det är här din dag börjar och slutar. 
Mitt bland mjuka täcken och fuffga 
kuddar. En plats som gjord för 
drömmar. En del av oss drömmer 
kanske om ett sovrum som ser ut lite 
som ett hotellrum. För andra handlar 
det snarare om att kunna avgränsa 
en privat zon i ett delat rum. Och så 
fnns det vissa som grubblar över hur 
man kan skapa en gemensam lösning 
som tar hänsyn till två starka 
personligheter. Men oavsett hur just 
dina behov och förutsättningar ser 
ut, kan ditt sovrum bli den lugna och 
personliga fristad du drömmer om.

02  Nyhet ÄNGSLILJA
påslakanset

349:-
03  GJÖRA sängstomme

2195:-
Eller betala 213 kr/månad i 12 månader
Läs mer på s. 324 och IKEA.se/fnansiering
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Som på hotell, 
fast hemma 
Ett hotellrum kan ofta vara signalen 
för att semestern har börjat – en 
tid när vi kan logga ut och varva 
ner, utan några måsten. Men du 
behöver inte invänta nästa ledighet 
för att få den där känslan. Det här 
är vår tolkning av ett sovrum med 
hotellkänsla. Här kan man se på 
tv, äta frukost, läsa och prata. Det 
enda som saknas är room service.

01 VARDAGEN tekopp med fat 29:- i stengods. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 26cl. 
Off-white. 802.883.14

02 STOCKSUND fåtölj 2995:-/st med avtagbar 
klädsel i bomull och polyester. Design: Nike Karlsson.
Ben i betsad massiv bok. B92×D95, H89cm. 
NOLHAGA mörkgrå. 290.335.52

03 LOTS spegel 69:-/4st i spegelglas. 
L30×B30cm. 391.517.00

04 SANELA gardiner 499:-/par 599:-/par 
i 100% bomullssammet. B140×L250cm. 
Grå. 802.301.96

05 OPPLAND sängstomme 3295:- 
i brunlaserad askfaner och polyester. B167×L213, 
H122cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk 
är inräknad i priset men plockas separat. 
Brun/mörkgrå. 690.402.25  Madrass säljs separat.

06 GÄSPA påslakanset  499:- i 100% 
bomullssatin. Påslakan B240×L220cm. 
2st örngott L50×B60cm. Mörkgrå. 301.513.23  
Finns även för enkelsäng.
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Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

02  STOCKSUND
fåtölj

2995:-/st

06  GÄSPA
påslakanset

499:-



Vägen till ditt 
drömsovrum 
När sovrummet är lugnt och harmoniskt får 
du mer energi för viktiga saker i livet som 
din familj, dina vänner – och dig själv. Här 
kan du se hur du kan jobba med belysning, 
textilier och framför allt – komfort. Det är 
tre faktorer som kan hjälpa dig att förvandla 
ditt sovrum till ett drömsovrum.

Belysning

I sovrummet behövs olika typer av 
belysning. Taklampor fungerar som 
allmänbelysning medan en mix av 
bords- och golvlampor bidrar med 
stämningsbelysning. Sänglampor 
bidrar också till stämningen, men 
ger även effektiv punktbelysning 
som kan riktas vart du vill.

Komfort

Rätt kombination av madrasser, kuddar och täcken 
utgör grunden för en bra och bekväm sömn. 
Madrasser och kuddar fnns i olika fastheter och 

i olika material. Genom att provligga både mjuka 
och fasta varianter kan du avgöra vad som passar 
dig bäst. När det gäller täcken ska du ta ställning 
till om du vill ha det varmt eller svalt när du sover. 
Vi har svalare och varmare täcken med olika typer 
av fyllning.

Textilier

Mjuka material i säng och i fönster ger 
den där speciella sovrumskänslan. 
Välj mjuka sängkläder i en stil du 
gillar. När det gäller gardiner ska de 
reglera både ljusinsläpp och insyn 
samt även fungera värmeisolerande. 
En bra lösning är en mörkläggande 
rullgardin som kombineras med ett 
par skira gardiner.

01 VIVAN gardiner 99:-/par i polyester 
och bomull. B145×L250cm. Vit. 602.975.69

02 HEKTAR vägg-/klämspot 149:- i stål och aluminium.
Design: Ola Wihlborg. Ø11cm. Skärm H15cm. IKEA. Modell 
V1020 HEKTAR. I den här lampan kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. Mörkgrå. 802.153.08

03 TRYSIL sängstomme 995:- i folie och lackat stål. 
B165×L218, H98cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk 
är inräknad i priset men plockas separat. Vit/ljusgrå. 699.127.70  
Madrass säljs separat.
 
04 BOLLTISTEL påslakanset 449:- 
i 55% lyocell och 45% bomullssatin. Design: Andreja Špegel. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. 
Grå/gul. 602.865.42  Finns även för enkelsäng.

05 TRYSIL avlastningsbord 299:- i folie och lackat stål. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B45×D40, H53cm. 
Vit/ljusgrå. 302.360.25

06 Nyhet VIDGA gardinskena, 1 spår 70:- i aluminium och 
plast. Design: David Wahl. L140cm. 702.991.53  Tak-/väggfästen 
säljs separat.
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Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.



Det hemliga sovrummet
När ditt sovrum också är vardagsrum, blir det ännu viktigare att skapa en 
personlig och tyst plats för sömn. Det här rummet är till för alla, men smarta 
och dolda lösningar döljer det faktum att detta också är ett sovrum för en 
person. Skåpet är en garderob, skärmen ett omklädningsrum och soffan 
en bekväm säng. Men räkna med att du kan få lite sällskap fram 
på morgonkvisten.

01 IVAR gavel 125:-/st  
i obehandlad massiv furu. 
B50×H179cm. 637.567.09  
Metervara säljs separat.

02 HEKTAR golvlampa 599:-
i lackat stål och plast. Design: Ola 
Wihlborg. H181cm. IKEA. Modell 
G1014 HEKTAR. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser
användas: A++ till D. 
Mörkgrå. 002.153.07

03 Nyhet VALLENTUNA 3-sits 
soffa med bäddfunktion och för-
varing 10 650:- med avtagbar klädsel 
i bomull, polyester, viskos och lin. 
Design: Fredriksson/L Löwenhielm/
Hilland. B273×D93/113, H104/84cm. 
Bäddmått 80×200 cm. HILLARED 
grön. 791.497.72 

04 KRAGSTA satsbord 799:-/
set om 2 med lackad yta. Design: 
Carina Bengs. Storlekar: 1st Ø49 
cm, H51cm och 1st  Ø35cm, H45cm. 
Svart. 002.998.25 

05 HEMNES garderob med 
2 skjutdörrar 2995:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Carina 
Bengs. B120×D59, H197cm. 1st 
klädstång, 1st fast och 1st fyttbart 
hyllplan medföljer. Gul. 103.213.26  

06 MALM byrå med 3 lådor 549:- 
med lackad yta. B80×D48, H78cm. 
Ljusgrön. 303.113.12  

07 EMMIE RUTA påslakanset 
229:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. Örngott L50×B60cm. 
Rosa/vit. 202.167.25  Finns även 
för dubbelsäng.
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Gör en egen skärmvägg med 
enkla trägavlar från en av våra 
hyllserier, lite mönstrad meter-
vara och några gångjärn.



Stanna kvar i 
sängen lite längre 
Gillar du att sova? Med lite för-
beredelser kan du faktiskt sova lite 
längre. Du kan till exempel välja 
ut och hänga upp morgondagens 
kläder och lägga fram det du ska ha 
med dig redan kvällen innan. Så när 
väckarklockan går igång är det bara 
att trycka på snooze-knappen. En 
gång. Eller kanske till och med två.

01 NORDMÄRKE trippelplatta för trådlös 
laddning 649:- i plast och syntetgummi.
Design: David Wahl. L31xB13cm. Vit. 503.083.18

02 NORDRANA korg 99:-/set om 4 
i polypropen. Design: J Jelinek/H Dalrot. 
Storlekar: (BxDxH): 2st 9x9x11 cm, 1st 
19x19x15cm och 1st 29x9x11cm. Grå. 102.883.03

03 UNDREDAL sängstomme 3195:- med lackad 
yta. B167×L210, H154cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas 
separat. Svart. 990.599.30  Madrass säljs separat.

04 HEMNES byrå med 3 lådor 995:-/st
i betsad, klarlackad massiv furu. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B108×D50, H95cm. 
Svartbrun. 402.426.29

05 ARKELSTORP skrivbord 1795:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Ebba Strandmark. 
B140×D70, H74cm. Svart. 602.610.37

06 STOCKSUND sittbänk 1995:- 
med avtagbar klädsel i 75% bomull och 25% 
polyester. Ben i betsad massiv björk. 
Design: Nike Karlsson. B144×D49, H47cm. 
NOLHAGA mörkgrå. 990.336.19

Sömn132

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

06  STOCKSUND sittbänk

1995:-

03

01

04

05
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Två stilar – ett rum
Att fytta ihop är ett spännande steg 
i en relation. Men att hitta ett sätt 
att kombinera två olika stilar är en 
utmaning som många känner igen. 
Hemligheten bakom ett lyckat resultat? 
Textilier. Om man väljer två till tre 
färger och använder dessa i sängkläder, 
mattor och gardiner så kan man binda 
samman två olika stilar – utan att 
någon behöver kompromissa.

01 TIGERÖGA metervara 69:-/m i 100% 

bomull. Design: Inga Leo. B150cm. Flerfärgad. 
303.081.02

02 MALM sängstomme, hög 1995:- med lackad 
yta. B176×L209, H100cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset, men plockas 
separat. Svartbrun. 299.292.30  
Madrass säljs separat.

03 PENNINGBLAD överkast och 2 kuddfodral 
995:- Framsida i bomull. Baksida/stoppning i polyester.
Överkast B260×L280cm. 2st kuddfodral 
L40×B65cm. Grå. 602.296.36

04 HEMNES avlastningsbord 499:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Nike Karlsson. 
B46×D35, H70cm. Svartbrun. 901.212.34

05 KATTRUP matta, slätvävd 1795:- i 100% ull. 
B170×L240cm. Rostbrun. 303.340.35

Sömn134

04
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03  PENNINGBLAD
överkast och 2 kuddfodral

995:-



Privata sovzoner för alla 
Även om ditt hem inte ser ut exakt så här, kan det 
ibland vara så att man måste dela rum med andra. 
Syskon, till exempel. Då kan det vara bra att skärma 
av privata zoner med bokhyllor och klädställningar, 
som både dämpar ljud och ger känslan av ett eget 
”rum i rummet”.

Sömn Sömn 137136

01 RIGGA klädställning 129:-/st 
i lackat stål och plast. B111×D51, 
H126/175cm. Vit. 502.316.30

02 KALLAX hylla med dörrar 
999:-/st med lackad yta. Design: 
Tord Björklund. B77×D39, H147cm. 
Gul. 491.836.87

03 SVIRVEL golvlampa med 
2 skärmar 299:- i propenplast och 
stål. Design: C Martin/M Elebäck. 
H159cm. IKEA. Modell G1402  
SVIRVEL. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 502.897.15

 
 
 

04 MOSSFLOX påslakanset 
149:-/st i 100% bomull. Design: Nina 
Jobs. Påslakan B150×L200cm. Örngott 
L50×B60cm. Flerfärgad. 903.089.86  
Finns även för dubbelsäng.

05 Nyhet FYRESDAL dagbädd 
1795:- i lackat stål. B88×L207, 
H94cm. Bäddmått 80/160×200cm. 
Svart. 003.188.81 
Madrasser säljs separat.

06 FJELLSE sängstomme 299:- 
i obehandlad massiv furu. Visas här 
gråmålad. Design: Jon Karlsson. 
B97×L207, H80cm. Bäddmått 
90×200cm. 401.805.65  
Madrass och ribbotten säljs separat.  

01

04

06

03

02  KALLAX
hylla med dörrar

999:-/st

05  Nyhet FYRESDAL
dagbädd

1795:-



Monster 
under sängen? 
Ett klassiskt problem i barnrummet. 
Och då är det bäst att ta det säkra 
före det osäkra och krypa ner i 
mammas och pappas säng, även 
om det kan bli lite trångt. En lösning 
kan vara att man fyttar in en extra 
säng i sovrummet. 
Perfekt för ett barn - en pappa 
som behöver sin sömn.

01 RÖDVED påslakanset 129:- i polyester och 
bomull. Design: Linda Svensson Edevint. Påslakan 
B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Vit/grön. 
603.043.29  Finns även för enkelsäng.

02 Nyhet KOPARDAL sängstomme 1395:-
i lackat stål. B172×L211, H104cm. Bäddmått 
160×200cm. SKORVA mittbalk är inräknad i priset 
men plockas separat. Grå. 691.576.73  
Madrass säljs separat.   

03 MINNEN utdragbar sängstomme/LURÖY 
ribbotten 995:-  i massiv furu och lackat stål. 
B85×L135/206, H92cm. Bäddmått 80×200cm. 
LURÖY ribbotten är inräknad i priset men plockas 
separat. Vit. 291.239.58  Madrass säljs separat. 

04 SELJE avlastningsbord 249:- i lackat stål. 
Design: Monika Mulder. B46×D37, H56cm. Vit. 
802.270.14

05 SPÖKA LED nattlampa 129:- i propenplast 
och silikongummi. Design: Bodrul Khalique. H7cm. 
IKEA. Modell M0801 SPÖKA. Denna ljusarmatur har 
inbyggda lysdiodlampor i energiklasserna A++ till A. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
Vit/röd. 901.509.76

Sömn Sömn 139138

03  MINNEN
utdragbar sängstomme 
och ribbotten

995:-
01  RÖDVED
påslakanset

129:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.
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Slumra bland molnen 
Vardagslivet snurrar ibland fort och 
tillvaron kan bli lite väl stressig, inte minst 
för barnen. Men får de bara sova ordentligt 
så går det mesta mycket lättare. En mysig 
sovhörna gör det lättare att varva ner 
på kvällen och sova gott på natten. 

01 Nyhet HIMMELSK sänghimmel 129:-/st
i 100% polyester. Design: Susana Rodriguez 
Fernandez. Vit. 403.196.28

02 Nyhet DRÖMSYN vägglampa 59:-/st 
i 100% propenplast. Design: Sarah Fager. 
B31×D8, H21cm. IKEA. Modell V 1506 DRÖMSYN. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Vit. 603.303.52

03 BUSUNGE växasäng 1495:- i folie och lackad 
yta. Design: Carl Öjerstam. B90×L138–208, 
H100cm. Bäddmått 80×200cm. Vit. 703.057.00  
Madrass säljs separat.

04 SCHOTTIS plisségardin 19:-/st i 100% 
polyester. B90×L190cm. Vit. 202.422.82

05 BUSUNGE klädskåp 1195:- i folie och lackad 
yta. Design: Carl Öjerstam. B80×D52, H139cm. 
1st klädstång och 2st fyttbara hyllplan medföljer. 
Vit. 203.057.07

06 Nyhet HIMMELSK matta 299:- i 100% 
polypropen. Design: Susana Rodriguez Fernandez. 
B133×L160cm. Grå. 303.197.23

Sömn140

05  BUSUNGE
klädskåp

1195:-

01  Nyhet HIMMELSK
sänghimmel

129:-/st

03

04

Plisségardiner är ett smart 
och diskret sätt att avdela 
olika zoner för lek och sömn.

02

06



Eric
Avdelningschef för Barnens IKEA, Kanada 

Två barn kan utan problem dela rum, så länge 
man ser till att bägge får ordentliga sängplatser. 
Eftersom sömnen är otroligt viktig för barnens 
hälsa och utveckling, behöver de en lugn och 
trygg plats att sova på. Sedan är det bara att 
organisera rummet på ett säkert sätt – ett tips 
är att titta på allt från barnets perspektiv. 

Småsyskon 
på armlängds 
avstånd!
Ibland behöver vi en egen privat 
sfär, och det gäller även barnen. 
Särskilt när de delar rum. Med rätt 
möbler går det att dela av rummet 
till en överkomlig kostnad. 
Med lite tur gör den här lösningen 
det även lite lättare för storasyster 
och lillasyster att hålla sams.

01 FLAXA sängstomme/LURÖY ribbotten 
1195:- med lackad yta. B97×L207, H100cm. 
Bäddmått 90×200cm. LURÖY ribbotten är inräknad 
i priset men plockas separat. Vit. 390.314.68  
Madrass säljs separat.

02 BOLLKÄR mjukleksak 79:- Rekommenderas 
från 18 månader. 100% polyester. Design: Malin 
Unnborn. Ø33cm. Orange. 402.735.12

03 CHARMTROLL sänghimmel 129:-  
i 100% polyester. Design: Silke Leffer. 

B80×L150cm. Beige. 802.902.08

04 SUNDVIK spjälsäng 995:- i betsad, 
klarlackad massiv bok. B67×L125, H85cm. 
Bäddmått 60×120cm. Vit. 002.485.67  
Madrass säljs separat.

05 Nyhet DRÖMLAND påslakanset för spjäl-
säng 129:- i 50% bomull och 50% lyocell. 
Design: Lisel Garsveden. Påslakan B110×L125cm. 
Örngott B35×L55cm. Flerfärgad. 703.195.61

06 TROFAST förvaringskombination 389:-  
i folie och propenplast. B46×D30, H94cm. Vit/
orange. 191.670.28

Sömn 143

01  FLAXA
sängstomme
och ribbotten

1195:-

03  CHARMTROLL
sänghimmel

129:-
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GARNES dörrspegel 299:- i lackat stål och 
spegelglas. Design: Ola Wihlborg. B38×H155cm. 
Vit. 002.851.83   
Handla online på IKEA.se

IKEA PS 2014 taklampa 699:-/st i plast och 
aluminium. Design: David Wahl. Ø35cm. IKEA. 
Modell T1231-1 IKEA PS 2014. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ 
till D. Vit/silverfärgad. 903.114.94   
Handla online på IKEA.se

Spegel, spegel på väggen där?
Nej, men på dörren!

Fullt på väggarna? Inga problem. GARNES dörrspegel 
kan hängas på dörren och kan användas i de festa rum, 
inklusive badrummet.

Släpp ut ljuset

IKEA PS 2014 taklampa har en alldeles egen dimmerlösning. När 
lampan är stängd ger den ett mjukt stämningsljus. Och när du 
drar i snöret får du ett starkare ljus och samtidigt ett dekorativt 
mönster i taket och på väggarna.

GARNES
dörrspegel

299:-

IKEA PS 2014
taklampa

699:-/st
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Badrum

01 Nyhet GODMORGON vägg-
skåp med 1 dörr 795:-/st i folie 

och härdat glas. B40×D32, H58cm. 

3st fyttbara glashyllplan medföljer. 
Ljusgrå. 903.304.35

02 GODMORGON spegel 299:-  
i glas. B60×H96cm. 301.491.32

03 GRUNDTAL handdukssvängel 
4 armar 79:- i rostfritt stål. Design: 
Mikael Warnhammar. B46×H25cm. 
600.478.96

04 DALSKÄR tvättställs- 
blandare med bottenventil 695:-  
i förkromad mässing. Design:  
Magnus Elebäck. H18cm. 302.812.92

05 Nyhet GODMORGON kommod 
med 2 lådor/HAGAVIKEN tvätt-
ställ 1995:- i folie och keramik. 

B62×D34, H65cm.  

Ljusgrå. 691.560.27

06 ALGOT förvaringssäck med 
stativ 149:- i lackat stål och 

polyester. Design: Francis  
Cayouette. B30×D40, H70cm. 
56L. Vit. 402.332.91

07 MÄSTERBY köksstege/pall 
249:- i återvunnen PP-plast.
B43×D40, H50cm.  

Ljusblå. 103.320.75

Vi kräver mycket av våra badrum. Ett 
ofta litet och välbesökt rum som har 
ett viktigt jobb. Det är här vi tar hand 
om oss själva varje dag. Duschar, 
fxar håret, plockar ögonbrynen. En 
plats där vi med lite tur kan få en lugn 
stund. Och tid att fundera över tillvaron 
medan vi borstar tänderna. 

02 03
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Nyhet GODMORGON/
kommod med 2 lådor/
HAGAVIKEN tvättställ/ 
GODMORGON spegel/
DALSKÄR tvättställs-
blandare med bottenventil

2989:-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Vill du ha hjälp? Se våra 
olika typer av service-
tjänster på s. 311.

01  Nyhet GODMORGON
väggskåp med 1 dörr

795:-/st

06

07  MÄSTERBY
köksstege/pall

249:-



Uppgradera 
Slitet handfat och gammalt kakel. 
Badrummet i en hyreslägenhet kan 
kännas allt annat än inspirerande. 
Men personliga detaljer kan ta det 
från trist till toppen. Väggskåp och 
rullvagnar ger fexibel förvaring. 
Och med egna DIY-insatser får du 
en badrumsuppgradering helt i din 
egen smak.

Mobil förvaring i form av en rullvagn och korgar uppsatta med 

sugproppar ger en praktisk lösning – utan att du behöver 

borra i väggen.

04  DRAGGAN
rullvagn

249:-

02   VÄSTERÖN
pall, inom-/utomhus

99:-

01  LEJEN skåp

125:-/st

03

05

01 LEJEN skåp 125:-/st i ABS-plast. Design: 
David Wahl. B20×D23, H62cm. Vit. 602.794.62

02 VÄSTERÖN pall, inom-/utomhus 99:-  
i lackat stål och plast. Design: I Bermudez/ 
F Cayouette. L36×B36, H44cm. Orange. 
503.079.55

03 STUGVIK korg med sugpropp 59:-/st  
i plast och syntetgummi. B28×D17, H19cm. 
Vit. 502.493.81

04 DRAGGAN rullvagn 249:- i lackat stål.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. L41×B32, H75cm.

Silverfärgad. 702.455.94

05 HÄREN badhandduk 29:-/st 39:-/st i 100% 
bomull. B70×L140cm. Vit. 501.635.46

Badrum 149

Tyg kan användas för att 
skapa ett unikt mönster 
som ger pallen ett lyft.

En färgglad DIY-lösning gör 
handdukarna mer personliga.



Badrum150

01 HEMNES högskåp med  
spegeldörr 1795:- med lackad 
yta och spegelglas. Design:  
T Christensen/K Legaard. B49×D31, 
H200cm. 1st fast och 4st fyttbara 
hyllplan medföljer. Vit. 702.176.85

02 Nyhet SNÄPP pedalhink 129:-  
i propenplast. Design: Marcus  
Arvonen. Ø40cm. 12L. Grå. 
102.454.22  

03 TRENSUM spegel 39:- i glas 
och rostfritt stål. Ø17, H33cm. 
245.244.85  

04 ÅFJÄRDEN badhandduk 
119:-/st i 100% bomull. 
B70×L140cm. Grå. 102.957.99  

05 GRANSKÄR tvättställsblandare 
med bottenventil 495:-  
i förkromad mässing. Design: 
S Fager/E Strandmark. H16cm. 
602.030.90

06 Nyhet HEMNES kommod med 
2 lådor/HAGAVIKEN tvättställ 
1995:- med lackad yta och keramik. 
B63×D34, H90cm. Vit. 991.554.08   

Avdelad badrumsoas 
I den bästa av världar skulle alla ha ett eget badrum. En privat plats som 
man kunde ha helt för sig själv. Men verkligheten ser annorlunda ut. 
De festa av oss måste dela badrummet med andra. En kreativ lösning? 
Att dela av badrummet i två olika zoner så att du ändå kan få ett ”eget” 
badrum. Det låter kanske lite själviskt. Men i det här rummet tycker vi 
det är okej att tänka lite på sig själv.

04

03

01

06  Nyhet HEMNES/HAGAVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

1995:-

 

HEMNES/HAGAVIKEN 
kommod med 2 lådor/
tvättställ/GRANSKÄR 
tvättställsblandare med 
bottenventil

2490:-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Vill du ha hjälp? Se våra 
olika typer av service-
tjänster på s. 311.

02  Nyhet SNÄPP
pedalhink

129:-

Badrum 151

05



Badrum152

Avkoppling för alla
Badrummet är den optimala platsen för 
egentid – här kan du koppla av och ladda 
ny energi. Men det är inte bara vuxna som 
behöver boosta sitt inre lugn – utan även 
barnen. En diskret färgskala, trä och andra 
naturmaterial bidrar till en zeninspirerad och 
rogivande spakänsla. Perfekt för alla som 
behöver varva ner. Stor som liten.

01

02

03

05  MOLGER
bänk

299:-

06  TOFTBO
badrumsmatta

69:-/st

04   GODMORGON/ODENSVIK 
kommod med 2 lådor och tvättställ

3495:-
 

GODMORGON kommod 
med 2 lådor/ODENSVIK 
tvättställ/2 st DALSKÄR 
tvättställsblandare med 
bottenventil/GODMORGON 
spegelskåp med 2 dörrar

7380:-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Vill du ha hjälp? Se våra 
olika typer av service-
tjänster på s. 311.

01 SÖDERSVIK LED vägglampa 699:- i plast och aluminium. 
Design: Lycke von Schantz. B12×L70cm. IKEA. Modell V1303 
SÖDERSVIK. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor 
i energiklasserna A++ till A. Lamporna i ljusarmaturen kan inte 
bytas ut. 502.480.70 

02 GODMORGON spegelskåp med 2 dörrar 2495:- i folie, 
härdat glas och spegelglas. Skåpet har även spegel på insidan. 
B100×D14, H96cm. 8st glashyllplan medföljer. 603.043.53  

03 DALSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 695:-/st  
i förkromad mässing. Design: Magnus Elebäck. H18cm. 302.812.92

04 GODMORGON kommod med 2 lådor/ODENSVIK tvätt-
ställ 3495:- i högglansfolie och keramik. B103×D49, H64cm. 
Högglans vit. 299.034.52  

05 MOLGER bänk 299:- i klarlackad massiv björk. Design:  
Richard Clack. B79×D37, H50cm. 402.414.51  

06 TOFTBO badrumsmatta 69:-/st i polyester. B60×L90cm. 
Vit. 702.034.00 



Badrum154

Ett miljösmartare badrum
De festa av oss är väldigt medvetna om hur viktigt det är att minska 
vår miljöpåverkan i vår vardag. Men vi vill helst inte offra de där små 
stunderna i badrummet när vi äntligen får skämma bort oss själva lite. 
Några få åtgärder – som att byta till LED-ljuskällor och att källsortera 
avfallet – kan hjälpa till att minska din påverkan så att du kan njuta av 
en varm dusch med gott samvete.

01   SILVERÅN
bänk med förvaring

499:-

06  SILVERÅN/HAMNVIKEN
tvättställsskåp med 2 dörrar  
och tvättställ

1595:-

03

05

04

02 01 SILVERÅN bänk med förvaring 499:- 
Betsad, klarlackad massiv furu. Designer: 
T Christensen/K Legaard. B55×D35, H47cm. 
Ljusbrun. 902.679.95

02 VARIERA behållare för källsortering 59:- 
Återvunnen PP-plast. Designer: D Wahl/
L von Schantz. 11l. Svart. 402.461.04 

03 VITEMÖLLA vägglampa 199:- Stål, plast och 
glas. Designer: P Amsell/B Berlin. H28cm. IKEA. 
Modell V1205 VITEMÖLLA. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. 002.387.66

04 GUNNERN spegelskåp med 1 dörr 349:- 
Lackat stål och spegelglas. Designer:  
T Christensen/K Legaard. B31×D13, H62cm.  
5st hyllplan medföljer. Vit. 102.620.96

05 GRANSKÄR tvättställsblandare med 
bottenventil 495:- Förkromad mässing. 
Designer: S Fager/E Strandmark. H16cm. 
602.030.90  

06 SILVERÅN tvättställsskåp med 2 dörrar/
HAMNVIKEN tvättställ 1595:- Betsad, klarlackad 
massiv furu och keramik. B63×D45, H91cm.  
1st fyttbart hyllplan medföljer. Ljusbrun. 390.203.80

Kirsten
Hållbarhetsspecialist, 
Storbritannien

I badrummet genereras en hel del 
av vårt återvinningsbara avfall – 
till exempel plastfaskor och tom-
kartonger – som ibland hamnar 
bland de vanliga hushållssoporna. 
Men med en förvaringsbänk och 
några behållare kan du få en 
praktisk källsorteringslösning 
även i badrummet.

Badrum 155

 

SILVERÅN tvättställsskåp 
med 2 dörrar/HAMNVIKEN  
tvättställ/GRANSKÄR 
tvättställsblandare/
GUNNERN spegelskåp 
med 1 dörr

2439.-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Vill du ha hjälp? Se våra 
olika typer av service-
tjänster på s.311.

 
 En vattensparande blandare 

hjälper till att minska  
vattenförbrukningen 

med upp till 50%.



Badrum156

Är badrummet 
upptaget nu igen? 
Inga problem. För nu är det dags 
att tänka utanför boxen, eller alltså 
badrummet. Bokstavligen talat. 
Med lite fantasi kan du utöka bad-
rummets funktioner och skapa 
en inbjudande och rymlig 
fxa-i-ordning-sig-plats för alla, 
utanför badrummets väggar. 
Två olika stationer för hår och 
smink ger en proffsig känsla och 
gör att två personer kan göra sig 
i ordning samtidigt.

01 GRUA spegel 149:- i spegelglas och lackat stål. 
Design: Chenyi Ke. B45×H55cm. Svart. 102.920.22  

02 ENSEN tvättställsblandare med bottenventil 
495:- i förkromad mässing. Design: Niels  
Gammelgaard. H12cm. 602.813.80  

03 LILLÅNGEN tvättställ/tvättställsskåp med 
1 dörr 1095:- i folie och keramik. B40×D41, H92cm. 
1st fyttbart hyllplan medföljer. Vit. 491.553.78 

04 NORDRANA hängande förvaring 149:- 
i polypropen. Design: J Jelinek/H Dalrot. 
B30×H100cm. Grå. 602.883.05  

05 LILLJORM spegel med integrerad belysning 
349:- i plast och glas. Design: Henrik Preutz. Ø55cm. 
IKEA. Modell V1309 LILLJORM. I denna lampa kan 

ljuskällor i följande energi klasser användas: A++ till D. 
002.837.30  

06 VITTSJÖ laptopbord 399:-/st i lackat stål, härdat 
glas och folie. Design: Johan Kroon. B100×D36, 
H74cm. Vit. 403.034.44  

07 RÅSKOG pall 199:-/st i lackat stål. Design:   
Nike Karlsson. B44×D44, H45cm. Beige. 803.083.93

 

LILLÅNGEN tvättställ/
tvättställsskåp med 1 dörr/
ENSEN tvättställsblandare 
med bottenventil/GRUA 
spegel

1739:-
Vad ingår i priset? 
Se s. 324.

Vill du ha hjälp? Se våra 
olika typer av service-
tjänster på s. 311.

05  LILLJORM
spegel med  
integrerad belysning

349:-

07  RÅSKOG 
pall

199:-/st

06  VITTSJÖ
laptopbord

399:-/st

04

03

01

02

En magnetlist på väggen är  
toppen för hårspännen och 
andra småsaker. 



Nyhet PÅHL skrivbord 695:- med lackad 
yta och lackat stål. Design: S Fager/J Jelinek. 
B96×D58, H59/66/72cm. Vit/grön. 391.289.41   
Handla online på IKEA.se

RINGKRAGE påslakanset 149:- i 100%  
bomull. Design: Linda Svensson Edevint. Påslakan 
B150×L200cm. Örngott L50×B60cm. Vit/fer-
färgad. 203.043.12  Finns även för dubbelsäng.   
Handla online på IKEA.se

Havsinspirerad 
design för sjusovare

Den där känslan att få krypa ner mellan nya bomullslakan kan 
få vem som helst att vilja hoppa i säng tidigt. 
RINGKRAGE påslakanset lockar med ett mönster inspirerat 
av snäckskal och andra släta, runda former från stranden.

Är du redo för nästa nivå?

PÅHL är ett skrivbord som växer i dina ögon. Skrivbordet är 
lätt att justera i tre olika höjdlägen med hjälp av knopparna på 
benen. Och den robusta konstruktionen är gjord för massor av 
lekfulla utmaningar.

RINGKRAGE
 påslakanset

149:-

Nyhet 
PÅHL
skrivbord

695:-
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Utanför de temporära husen byggda av plastpaneler, står det skor. Många är leriga och 
dammiga, och vittnar om den långa resan som krävdes för att komma hit. Man ser dem 
utanför dörr efter dörr. De ger en glimt av människorna där innanför – föräldrar, barn, 
spädbarn och andra släktingar som av rädsla fytt från sina hem. Att ta av sig skorna 
vid dörren är en sedvänja som många av oss delar. Och här i fyktinglägret uttrycker 
det en djup respekt för hemmet, hur spartanskt eller temporärt det än är.

Vad betyder 
ett hem för en 
hemlös fykting?

F
ör många fyktingar som fytt kriget i 

Syrien – en konfikt som pågått sedan 

2011 – är hemmet ett boende som leve-

rerats i platta paket. Det handlar om temporära 

hus som designats av det svenska sociala företa-

get Better Shelter i samarbete med FN:s fykting-

organ UNHCR och som utvecklats med stöd från 

IKEA Foundation. Husen erbjuder fyktingarna i 

lägren mer värdighet, säkerhet och avskildhet än 

den typ av tält som använts sedan andra världs-

kriget. De har fyra väggar, fönster, bekväm stå-

höjd – och en dörr som går att låsa. ”När man 

fyttar in i ett sånt här hus inser man att man 

kanske kommer att bo här en tid. Att då kunna 

stänga dörren – och låsa den – betyder väldigt 

mycket”, säger Märta Terne, kommunikations-

chef på Better Shelter. ”Det är något som många 

av oss tar för givet – privata stunder och en pri-

vat plats som vi kan ha för oss själva.”

”Att kunna vara ensam eller tillsammans med 

sin familj inom ett kontrollerat område är vik-

tigt, framför allt för människor som har trau-

matiska upplevelser bakom sig”, säger hon. ”De 

behöver kunna känna sig säkra, kunna stänga 

dörren och koppla av en stund.” Sedan 2015 har 

UNHCR beställt ca 15 000 Better Shelter-hus 

som fyktingorganet har satt upp i sju olika län-

der. Men i två av dessa länder – Grekland och 

Irak – är det särskilt tydligt hur syrierna har 

reagerat på krisen, och nu bor fyktingar i dessa 

boenden under allt från bara ett par dagar upp 

till i fera år.

”Nu betraktar vi detta som vårt hem”

De festa syrier har fytt till grannländer som 

Irak, Libanon och Jordanien, där en gemensam 

kultur, ett gemensamt språk och en gemensam 

religion gör situationen betydligt lättare. Tusen-

tals hamnar i fyktingläger, bland annat i de rela-

tivt lugna städerna Erbil och Sulaymaniyah i 

norra Irak, i väntan på att kriget ska ta slut. De 

lever i ett vakuum, med begränsad rörelsefrihet 

och utan tillgång till jobb eller utbildning. Och 

medan de väntar gör de vad de festa av oss skulle 

göra – de försöker få sina Better Shelter-hus att 

kännas mer som ett hem. 

”Lägren i Irak är något mer permanenta”, 

säger Märta. ”Där har man haft möjlighet att ta 

med sig personliga tillhörigheter och ägna lite 

mer tid åt att dekorera huset på insidan med 

textilier, för att göra det lite mer personligt. Man 

accepterar att detta i någon mening kommer att 

vara ens hem under en period, och då vill man 

göra det mysigt.” >>

Vänster | Hasnea*, 4 år, klättrar 
på en lyktstolpe i Kara Tepe och får 
hjälp av sin äldre syster. 

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogen-appen.

Ovan | Kusin Ibrahim*, 17 år, 
står vid dörren till familjens 
Better Shelter-hus.
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Vänster | Mamma Amina*, 40 
år, sitter med sin yngsta dotter 
Hanna*, 10 månader, på en bänk 
i Kara Tepe. 

”De festa fyktingar är 
inte som dem du ser på 
tv. De är mammor och 
pappor som tar med sig 
sina barn på en väldigt 
farlig resa över hav och 
genom öknar för att få  
ett bättre liv.”
Jonathan Spampinato, kommunikation-
schef på IKEA Foundation.Better Shelter-husen är 

designade för fyktingar som 
har fytt från krig, förföljelse 
eller naturkatastrofer. De är 
byggda med fyktingarnas 
speciella behov i åtanke. 
Better Shelter:

• Håller i 3 år, 6 gånger 
längre än ett vanligt  
fyktingtält.

• Är modulära och kan 
anpassas genom att  
fönster och dörrar kan 
fyttas efter behov. 

• Har belysning i form av 
en solcellsdriven LED-
lampa som även kan 
ladda mobiltelefoner.

• Kan låsas från insidan 
eller från utsidan med  
ett hänglås.

• Ger familjer en boyta  
på 17,5m .

Nedan | Dottern Hasnea*, 4 år, 
håller sin lillasyster Hanna* 
i famnen i Kara Tepe.

IKEA Foundation är den flantropiska grenen inom Stichting 
INGKA Foundation som äger IKEA koncernen. IKEA Foundation 
jobbar för att förbättra möjligheterna för barn och unga i några 
av världens fattigaste områden genom att fokusera på fyra fun-
damentala faktorer i ett barns liv: en plats att kalla sitt hem, en 
hälsosam start i livet, en bra utbildning och en hållbar familje-
inkomst. Vi hjälper också till med att förebygga och hantera kli-
matförändringar i dessa områden. Tack vare starka, strategiska 
samarbetspartners som UNHCR och Better Shelter kan IKEA 
Foundation jobba innovativt för att uppnå storskaliga resultat.

Några hundratals kilometer öster om den 
syriska gränsen, har tusentals Better Shel-
ter-boende ställts upp i de två lägren här. De 
är avsevärt bättre än tygtält, inte minst när 
den irakiska vinterkylan sätter in. Golven är 
upphöjda för att skapa isolering, medan de 
hårda plastväggarna skyddar mot väder och 
vind, och ger en känsla avskildhet som man 
inte kan få i ett tält.

”Självklart går det inte att jämföra det 
här med vårt hem i Syrien, men det är ändå 
stor skillnad jämfört med att bo i tält”, säger 
Noveldin som är syrisk fykting i fykting-
lägret Kawergosk i Erbil och som inte vill 
uppge sitt efternamn. ”Vi betraktar detta som 
vårt hem nu.” 

Utanför många av dessa modulära hus – 
som kan monteras ihop på bara några tim-
mar – ser man människor rengöra väggarna, 
hänga tvätt eller pyssla med blomrabatterna 
och små staket som man satt upp för att skapa 
lite hemkänsla. 

”Alla dessa symboliska handlingar och 
saker gör att man känner sig mer hemma”, 
säger Märta. ”Kanske är de specifka för vissa 
familjer eller kulturer, men jag tror de är väl-
digt viktiga. De håller sitt hus rent. Många 
lägger ut mattor som påminner om deras hem 
– och det ger en känsla av trygghet. De är 
stolta över sitt hem, även om de inte själva 
har valt det.”

Ett lås kan ge säkerhet och trygghet

Ungefär 10 procent av de syriska fyktingarna 
har valt en helt annan väg – en som tagit dem 
ut på en farlig och ibland dödlig resa över det 
Egeiska havet till Europa. Många har ham-
nat i tillfälliga boenden som Kara Tepe på den 
grekiska ön Lesbos, en plats där de kan känna 
sig trygga och har tillgång till hjälp och skydd. 

”Det är en omskakande upplevelse”, säger 
Boris Chesherkov, UNHCR:s talesperson på 
Lesbos. ”Det är känslomässigt påfrestande 
för oss alla. När man inser den desperation 
de måste ha känt för att ge sig ut på den här 
extremt farliga resan, så förstår man att ens 
arbete har betydelse.”

Sedan 2015 har mer än en miljon fyk-
tingar passerat genom Lesbos. Människor som 
Anouar*, en 40-årig tidigare taxichauför från 
Aleppo i Syrien, som fytt från sin hemstad – 

artiklar som tvål och blöjor, och en plats där man kan ladda 
sin mobiltelefon. Men det är i Better Shelter-huset de till-
bringar största delen av tiden.

”Att kunna låsa dörren är jättebra”, säger Amina. ”Det är 
något som får oss att känna oss trygga och säkra. Mina barn 
kan inte bara gå ut eller så. Vi är rädda om våra personliga 
tillhörigheter och nu behöver vi inte oroa oss för dem.”

Även om de bara stannar en kort tid så anstränger de sig 
för att skapa en personlig plats för sin familj – sannolikt den 
första trygga platsen sedan deras fykt. 

”De stannar bara en kort tid, men börjar direkt att göra 
det till sitt hem”, säger Märta. ”De tvättar sina kläder och 
hänger upp dem på tork utanför eller inne i huset. De gör i 
ordning en myshörna av fltar. Och man kan se skor utanför 
varje hus eftersom de vill hålla det rent. Det är otroligt vik-
tigt med ett hem som känns tryggt, även om det är en till-
fällig bostad.” Den här föreställningen om vad ett ”hem” är 
för en fykting och hur det kan göras bättre, gjorde särskilt 
starkt intryck på IKEA Foundation vars mission är att skapa 
bättre möjligheter för barn. 

”För närvarande fnns det runt om i världen mer än 60 
miljoner människor som fytt sina hem, och av dem är 50–60 
procent barn”, säger Jonathan Spampinato, kommunikations-
chef på IKEA Foundation. ”Det är som Kanada. Tänk dig ett 
land av Kanadas storlek, fyllt med barn utan en säker plats 
de kan kalla sitt hem, och som lever i ett läger någonstans. 
Det är förmodligen ett av det mest grundläggande behoven 
hos ett barn – en plats man kan kalla sitt hem.”  

*Personerna heter egentligen något annat. Namnen har ändrats med 
hänsyn till deras säkerhet.

och det hem som hans pappa byggt – tillsam-
mans med sin fru och fem barn. 

En raket slog ner bara några kvarter från 
deras hus som delvis raserades. Och medan 
Aleppo föll samman runt omkring dem, fydde 
de genom Turkiet och klev på en smugglar-
båt för att ta sig till Grekland. De hade inget 
annat med sig än sina identitetshandingar 
och kläderna de hade på sig. Det fanns ingen 
möjlighet att ta med sig något hemifrån – inga 
foton, inga minnen, inga bevis på deras tidi-
gare liv.

”Nu när vi slipper höga ljud från fygplan 
och skottlossning, kan jag få mina barn att 
somna,” säger Anouars fru Amina*. ”I Syrien 
vaknade barnen och började skrika när pla-
nen kom. Det var på grund av kriget. Här kan 
mina barn sova och slappna av bättre.”

I de här lägren kallas fyktingarna gäster 
av myndigheterna, UNHCR och andra orga-
nisationer som erbjuder olika former av hjälp. 
Här erbjuds man tre måltider per dag, hygien-



03  Nyhet IKEA PS 2017
hörnfåtölj med 18 kuddar

1795:-
02  Nyhet IKEA PS 2017
sidobord med hjul

799:-

164

01 Nyhet IKEA PS 2017 soffbord, fällbart 399:- i lackat stål. Design: Jon Karlsson. L55×B55, H50cm. Röd. 603.354.20   
02 Nyhet IKEA PS 2017 sidobord med hjul 799:- i klarlackad massiv bok och lackat stål.  
Design: Thomas Sandell. L69×B40, H80cm. Bok/vit. 703.340.57   
03 Nyhet IKEA PS 2017 hörnfåtölj med 18 kuddar 1795:- i lackat stål och polyester.  
Design: J Booy/K Booy. B90/90×D74, H75cm. Sits H30cm. Vit/mörkblå. 191.720.20   
04 Nyhet IKEA PS 2017 klädbetjänt 249:- i lackat stål. Design: Gustav Carlberg. B71×D56, H142–172cm. Vit. 003.354.23

Mer information hittar du på IKEA.se/kollektioner

#IKEAkollektioner

Innovativa material och innovativ design – våra 
kollektioner vill erbjuda dig något helt unikt!  
Se vad mer som är på gång på IKEA.se/kollektioner

Premiär 
februari 

2017
IKEA PS 2017 

Världen har aldrig varit mer oförutsägbar än den är 
i dag. Det gör att vi behöver möbler som är super-
smarta och mobila, till exempel bord som också 
fungerar som pallar, soffor som kan fällas ihop eller 
stapelbara fyttlådor som kan göras om till en praktisk 
förvaringslösning. IKEA PS 2017 är lika fri, fexibel 
och fantastisk som våra hem kan vara – oavsett hur 
de ser ut och hur stora eller små de är.

IKEA PS 2017 kollektion

Laddningsbar och lätt att  
ta med – den här lampan är  
designad för full fexibilitet.

Nyhet IKEA PS 2017 LED 
multibelysning 249:- i stål 
och lack. Design: Matali Crasset. 
L20×B17, H25cm. IKEA. Modell 
B1519F IKEA PS 2017. Denna 
ljusarmatur har inbyggda lysdiod-
lampor i energiklasserna A++ till A. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte 
bytas ut. 3st laddningsbara batterier 
medföljer. Vit/röd. 603.338.07

04  Nyhet IKEA PS 2017 
klädbetjänt

249:-

01  Nyhet IKEA PS 2017 
soffbord, fällbart

399:-

Premiär februari 2017



01  Nyhet SÄLLSKAP
soffbänk med förvaring

1495:-

SÄLLSKAP kollektion

Mer information hittar du på IKEA.se/kollektioner

SÄLLSKAP kollektion
Tillfällig kollektion

SÄLLSKAP är inspirerad av traditionell svensk 
design och hyllar glädjen i att vara tillsammans. 
Den här tillfälliga kollektionen fokuserar på 
tryckta mönster och matplatsmöbler i gedigna 
material – och är helt enkelt toppen när du vill 
skapa inbjudande lösningar med plats för alla.

Kommer 
hösten 2016 – 
säljs endast  

under en
 begränsad tid

Traditionell svensk design gjord 
för en modern vardag. Den här 
SÄLLSKAP stolen har inbyggd 
förvaring.

Nyhet SÄLLSKAP stol med 
förvaring 795:- i betsad och 
klarlackad massiv furu. Design: 
Mikael Warnhammar. B44×D47, 
H75cm. Sits H43cm. Grön/svart. 
703.389.70  Finns även i svart.

03  Nyhet SÄLLSKAP 
lampskärm 

129:-/st

02  Nyhet SÄLLSKAP 
tyglängd

149:-

01 Nyhet SÄLLSKAP soffbänk med förvaring 1495:-  i betsad och klarlackad massiv furu.  
Design: Mikael Warnhammar. B120×D54, H76cm. Sits H43cm. Svart. 003.363.28   
02 Nyhet SÄLLSKAP tyglängd 149:- i 100% bomull. Design: Maria Vinka. B150×L300cm. Prickig. 403.417.66  
03 Nyhet SÄLLSKAP lampskärm 129:-/st Lackat stål. Design: Maria Vinka. Ø24, H20cm. Rosa/vit. 903.334.53  
Upphäng säljs separat.
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#IKEAkollektioner

Tillfälliga kollektioner och nya uttryck – våra 
kollektioner handlar om att erbjuda dig en ny 
och oväntad sida av IKEA. Se vad mer som är 
på gång på IKEA.se/kollektioner

Kommer snart



Passion för produkter 169

Produkter

Ibland gör de inte så mycket väsen 
av sig. Men det fnns saker som varje 
dag gör en stor insats för att under-
lätta din vardag. Våra produkter  
kännetecknas av bra priser och att de 
är gjorda med hänsyn till människor 
och miljö. På följande sidor presenterar 
vi några av dem – ännu fer produkter 
hittar du på varuhuset och på IKEA.se

146  Badrum
172 Odling
174 Tillaga
180 Köksöar och rullbord
182 Kökstillbehör
184 Källsortering
186 Servera
196 Matbord och stolar
204 Arbetsplats

210 Laddning 
212 Riktad belysning
214 Stämningsbelysning
216 Allmänbelysning
218 Soffor
222 Bäddsoffor
228 Fåtöljer
230 Soffbord
232 Textilier

238 Mattor
244 Dekoration
250 Hyllor och skåp
254 Tv- och mediaförvaring
258 Klädförvaring
268 Byråar
272 Hall
274 Lådor och korgar

278 Badrumstillbehör 
284 Madrasser, täcken  

och kuddar 
290 Sängtextilier
294 Sängstommar
298 Barnens IKEA – möbler
304 Barnens IKEA – leksaker

Nyhet LIXHULT
skåp, orange  
903.286.68

199:-

Nyhet SALTRÖD
spegel med hylla  
och krokar  
802.970.02 

499:-

Nyhet KATTRUP
matta, slätvävd  
303.340.35

1795:-

IKEA 365+
djup tallrik/skål,  
rak kant
902.797.00

29:-
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Många tror att design handlar om formen på olika saker. Men hos IKEA är 
det något mycket större. Det handlar om att göra saker bättre. Vår vision 
är att ”skapa en bättre vardag för de många människorna”. Det är vårt 
”därför”. Det är ett stort åtagande. Och för att se till att det blir verklighet 
har vi ett särskilt sätt att arbeta på. Vi kallar det demokratisk design.

Därför är 
bra design 
demokratisk

D
en här frasen kan ju kännas som 

något vi hittat på för vi ska fram-

stå som bättre än vad vi är. Men 

det är inte någon etikett som vi skyl-

tar med när vi tycker att det passar oss.  

Demokratisk design påverkar varje steg i 

vår process, från de första idéerna till våra 

färdiga möbler, oavsett om det gäller en 

sofa, ett bord, en gryta eller ett dricksglas. 

Demokratisk design hjälper oss att höja 

ribban för att göra bättre produkter för fer 

människor – bättre eftersom de utvecklas 

utifrån en förståelse för att människor vill 

ha saker som fungerar och gör livet lättare 

(funktion), som är vackra (form), ger valuta 

för pengarna (kvalitet), tar hänsyn till mil-

jön (hållbarhet) och är prisvärda (lågt pris).

Hos IKEA är den sista parametern – ett 

lågt pris – otroligt viktig för att skapa en 

bättre vardag för de många människorna. 

Ovan | Demokratisk design i dess 
tydligaste och enklaste form.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna 

använda våra produkter i sin vardag. Varför 

göra saker för ett fåtal när man kan göra 

saker bättre för många fer? 

Det är inte lätt, men hos IKEA har det 

alltid handlat om att göra saker annorlunda. 

Det syns i våra rötter och i vår historia 

som vår demokratiska design har en tydlig  

koppling till. När allt kommer omkring 

grundades IKEA i Småland under en period 

på 1900-talet när de demokratiska vär-

dena växte sig allt starkare över hela Sve-

rige. Det var i den här andan och i det här  

sammanhanget som IKEA föddes och  

hittade sin egen vision. 

Att göra vackra saker som är dyra är 

enkelt. Samma sak gäller bastanta föremål 

som är svåra att transportera och omöjliga 

att hålla rena. Utmaningen är att förena 

alla fem element i samma produkt: form, 

funktion, kvalitet, hållbarhet och lågt pris. 

Det är svårt, men tack vare vår demokra-

tiska design – och en smula envishet – är 

det faktiskt möjligt. Och det är så vi kan 

göra saker bättre.

IKEA 365+ karaff med kork 

59:- i värmetåligt klarglas. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 1L. 902.797.19

Vänster | IKEA 365+ karaff är vacker, 
funktionell, hållbar, slitstark – och har ett 
pris som många har råd med. Med andra 
ord en perfekt IKEA produkt.

”Det är inte lätt, men 
hos IKEA har det alltid 
handlat om att göra 
saker annorlunda. Det 
syns i våra rötter och 
i vår historia som vår 
demokratiska design har 
en tydlig koppling till.”



Odling 173

01 BITTERGURKA ampel 99:-/st i lackat stål och bambu. Design: Carl Hagerling. Ø29cm. H37cm. Vit/bambu. 
902.857.82  02–04 SATSUMAS piedestaler i lackat stål och bambu. Bambu/vit. 02 Piedestal med 5 krukor 
399:- Design: Johanna Asshoff. B36×H125cm. 102.581.55  03 Piedestal 299:- Design: Carl Hagerling. H78cm. 
402.581.54  04 Piedestal 449:- Design: Carl Hagerling. L84×B28, H70cm. 902.581.56  05 TOMAT duschfaska 

10:- i propenplast. Design: Mina Karami. 35cl. 202.858.27

Närmare än närodlat? 
Härodlat. Du behöver inte massor av plats 
eller ens gröna fngrar... bara några 
smarta lösningar.

01   BITTERGURKA
ampel

99:-/st

04  SATSUMAS
piedestal, H70cm

449:-03   SATSUMAS
piedestal, H78cm

299:-

GRÄSLÖK
kruka

199:-

SOCKER
växthus

149:-

BITTERGURKA
kruka

79:-

SÖTCITRON
självbevattnings-
  kruka 

99:-

SOCKER växthus 149:- i lackat stål och plast. 
Design: Sarah Fager. B45×D22, H35cm. 
Vit. 701.866.03

IKEA PS 2002 vattenkanna 10:- i plast. Design: Monika 
Mulder. 1,2L. Ljusblå. 103.082.64  SÖTCITRON själv-
bevattningskruka 99:- i fintgods. Design: Maria Bergström. 
Innerkruka max. Ø10,5cm. L29×B11, H14cm. Vit. 702.857.78

BITTERGURKA kruka 79:- i lackat stål och bambu. Design: Maria Bergström. 
L32×B15, H15cm. Vit. 802.857.87

01 HINDÖ skåp med hylla inom-/
utomhus 1290:- i lackat förzinkat 
stål. Design: David Wahl. B78×D37, 
H158cm. Grå. 490.484.54  
02 INGEFÄRA kruka med fat 
39:-/st i rödlera. Design: Ann-
Carin Wiktorsson. Innerkruka 
max. Ø15cm. H20cm. Terrakotta. 
302.580.41

Perfekt för din odling... ute 
eller inne. Förzinkat stål 
klarar fukt och väta och kan 
användas utomhus.

Ingen trädgård? Det går att odla 
ändå. Även om du bor trångt kan du 
odla egna örtkryddor och grönsaker 
– och utnyttja dina fönster på 
bästa sätt.

GRÄSLÖK kruka 199:- 
i förzinkat stål. Innerkruka 
max. Ø21cm. L53×B35, H26cm. 
302.580.36

01  HINDÖ
skåp med hylla,  
inom-/utomhus

1290:-
05   TOMAT
duschfaska

10:-

02   SATSUMAS
piedestal 
med 5 krukor

399:-

02



Tillaga Tillaga 175174

Enkelt är bra
Allt som sparar tid och arbete i 
köket är värt att pröva. För när 
köksgeråden gör det lättare att 
laga mat och diska, blir det också 
mycket roligare. Testa själv så 
får du se.

SMÅBIT
kniv och skalare

59:-
SMÅBIT kniv och skalare 59:- Kan användas av barn. Rekommenderas 
från 8 år. Innehåller kniv 18cm, knivbladets längd 9cm och skalare 11cm. 
Rostfritt stål och propenplast. Design: Tina Christensen. 402.864.06

01–02 VARDAGEN serie i rostfritt stål och plast. Design: P Amsell/B Berlin. 
01 Kockkniv 179:- Knivbladets längd: 20cm. 402.947.22  02 Skalkniv 79:- 
Knivbladets längd: 9cm. 202.947.18  03 APTITLIG slaktarblock 129:-  
i oljad bambu. Design: Jon Karlsson. L45×B36cm. 002.334.29

JÄMFÖRLIG handvisp 89:- i ABS- och amidplast, rostfritt stål. 
Design: Wiebke Braasch. L27cm. 102.336.69  Nyhet VARDAGEN skål 
49:- i klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26, H13cm. 
702.892.48

IKEA 365+
kökshandduk

49:-/2st

01   VARDAGEN
kockkniv

179:-

MIXTUR
ugns-/serveringsform

59:-

Nyhet VARDAGEN
bakform med  
utbytbara bottnar

99:-

01  IKEA 365+ IHÄRDIG
kryddburk

29:-/4st

SPECIELL
köksredskap  

39:-/5 delar

IKEA 365+ kökshandduk 49:-/2st i 100% bomull. Design: Maria Vinka. 
B50×L70cm. Svart. 802.578.12

FÖLJSAM ugnsform 25:- i ugnsfast klarglas. 
L24,5×B24,5, H6cm. 503.112.69

01–02 IKEA 365+ IHÄRDIG serie i klarglas 
och propenplast. 01 Kryddburk 29:-/4st Ø6,5, 
H8,5cm. 15cl. 201.528.70  02 Kryddkvarn 49:- 
Design: Magnus Lundström. H12,5cm. 101.528.75

FÖLJSAM
ugnsform

25:-

Nyhet VARDAGEN bakform med utbytbara bottnar 99:- i aluminium. 
Form med två olika bottnar. Rymd 2,5L alt. 3L. Design: Preutz/Wihlborg/ 
Braasch/Karlsson. 802.569.83

SPECIELL köksredskap 39:-/5 delar 
i amidplast. Innehåller stekspade L32cm, 
slev L33cm, soppslev L29cm, pastaslev 
L31cm och stekpincett L28cm. Mörkgrön. 
503.190.34

Malverket kan enkelt 
fyttas till den kryddburk 

du vill använda.

Nyhet VARDAGEN
skål

49:-

MIXTUR ugns-/serveringsform 59:- i ugnsfast klarglas. Design: 
Susan Pryke. L35×B25, H6,5cm. 800.587.61

02

02

03

Utbytbara bottnar är en bra idé 
när du vill kunna baka olika 
sorters mjuka kakor.
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Smarta detaljer som stapelbar design, ugnsfasta lock med 
ånghål och lättdiskat rostfritt stål gör IKEA 365+ kokkärl 
enkla att använda – från hällen till bordet, till diskmaskinen 
och sedan tillbaka till skåpet. 

STABIL
stekstänkskydd

19:-

ANNONS
gryt-/kastrullset

99:-/5 delar

ANNONS gryt-/kastrullset 5 delar 99:- Innehåller 1st
kastrull 0,9L, 1st kastrull med lock 1,7L och 1st gryta med lock 
2,8L. Rostfritt stål, plast och härdat klarglas. 902.074.02STABIL stekstänkskydd 19:- i rostfritt stål. Design: Henrik Preutz. Ø33cm. 101.125.30  

OUMBÄRLIG stekpanna 149:- i rostfritt stål belagt med Tefon® Platinum+. Ø28cm. 
502.920.96

IKEA 365+ wok 199:- i rostfritt stål belagt med Tefon® 
Platinum+. Ø28cm. 902.070.96

IKEA 365+ serie i rostfritt stål med ett mellanskikt av aluminium. Lock i ugnsfast 
klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Gryta med lock 299:- 5L. 
102.567.50  Kastrull med lock 199:- 2L. 902.567.46

Skyddar hällen mot stänk 
och passar till de festa stek-
pannor med diameter upp 
till 32 cm.

IKEA 365+ wok

199:-

IKEA 365+
gryta med lock, 5L.

299:-
IKEA 365+
kastrull med  
lock, 2L.

199:-

OUMBÄRLIG gryta med lock 249:- i rostfritt stål med ett 
mellanskikt av aluminium. 10L. 002.864.13  LÄMPLIG gryt-
galler 39:- i rostfritt stål. L50×B28cm. 301.110.87

OUMBÄRLIG
gryta med lock

249:-

KAVALKAD stekpanna 

59:-/set om 2

SENIOR
stekgryta 
med lock

299:-

SENIOR serie i emaljerat gjutjärn. Design: Kristian Krogh. 
Off-white.  Stekgryta med lock 299:- 3L. 902.328.40  
Stekpanna 249:- Ø28cm. 902.648.45

KAVALKAD stekpanna 59:-/set om 2  Ø20 cm och Ø26cm. 
Aluminium belagt med Tefon® Classic. 401.393.21

Nyhet VARDAGEN gryta med lock 
199:- i rostfritt stål med ett mellanskikt 
av aluminium. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 3L. 203.057.12  
VARDAGEN grytvante 29:- i 80% 
bomull och 20 % lin. Design: Maria Vinka. 
L33cm. Svart. 702.926.32

Nyhet VARDAGEN
gryta med lock

199:-
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Szilvi
Ställföreträdande försäljningschef, Ungern

När jag har rester eller färskvaror som behöver 
användas, lägger jag dem i en burk som jag  
ställer längst fram i kylen med en lapp där det 
står ”Ät mig först”.  Då kan jag inte missa den.  
Det gör att jag aldrig behöver slänga någon mat! 

01 BEHÅLLARE vattenfaska 29:- i PCTG-plast. Design: Anna Efverlund. 0,6L. 802.846.60  02 EFTERFRÅGAD mattermos 
99:- i rostfritt stål och propenplast. Design: Anna Efverlund. 0,5L. 402.883.54  03 FESTMÅLTID matlåda 39:- Innehåller 
matlåda med 2 löstagbara insatser och 1 lock. Propenplast. Design: Anna Efverlund. L19×B13, H6cm. Grön. 902.846.50   
04–06 FÖRTROLIG burkar med lock i ugnsfast klarglas och propenplast. 04 Burk med lock 19:-/st Ø12, H7cm. 0,4L. 
302.337.86  05 Burk med lock 29:-/st L13×B19, H7cm. 0,8L. 902.337.88  06 Burk med lock 49:-/st L17×B23, H9cm. 1,5L. 
502.337.90

FÖRVAR burk med lock 15:- 
i klarglas och propenplast. 
Design: Carl Öjerstam. 
H18cm. 1,8L. 000.302.62

01–02 TILLSLUTA burkar med lock för torrvaror i polyester 
och PET-plast. Design: K Hagberg/M Hagberg. 01 Burk med lock 
för torrvaror 29:- L15×B11, H12cm. 1L. Vit. 502.336.86   
02 Burk med lock för torrvaror 59:- L23×B15, H23cm. 4,5L. 
Vit. 802.574.97

01–03 VARDAGEN burkar med lock i klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 01 Nyhet Burk med lock 39:- H29cm, 1,8L. 602.919.30  
02 Burk med lock 19:- H9cm, 0,3L. 402.919.26  03 Burk med lock 39:- 
H18cm, 1,9L. 002.919.28

INBJUDANDE burk med lock 39:-/3st i lackat 
stål. Innehåller 0,4L , 0,6L  och 1L, en av varje. 
503.033.87

02   TILLSLUTA
burk med lock  
för torrvaror, 4,5L.

59:-

INBJUDANDE
burk med lock,  

39:-/3st

06   FÖRTROLIG
burk med lock, 1,5L.

49:-/st

01  BEHÅLLARE
vattenfaska

29:-
FÖRVAR
burk med lock

15:-

Passar perfekt i våra METOD 
skåp och lådor – så du kan 
organisera din förvaring.

04   FÖRTROLIG
burk med lock, 0,4L.

19:-/st

03  FESTMÅLTID
matlåda

39:-

01   Nyhet VARDAGEN
burk med lock, 1,8L.

39:-

02

03

01

02

05

Frys in, värm och servera dina rester. 
Allt i samma ugnsfasta glasburk.
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Extra hjälp i köket
Fristående delar och fexibla rullbord  
och vagnar ger dig snabbt och enkelt 
extra förvaring, arbetsyta och  
funktionalitet. Kanske behöver du inte 
ett nytt kök, utan bara ett smartare.

METOD förvaringskombination med VEDDINGE vita lådfronter, 
MAXIMERA mjukstängande fullutdragslådor och SKÄRALID benstativ  
3405:- Här med EKBACKEN ljusgrå/vit bänkskiva i laminat med vit kant och 
ERIKSDAL knoppar. B160×D39, H71cm. 

METOD förvaringskombination med Nyhet KALVIA dörrar med tryck, 
UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag och LIMHAMN ben 4432:- 
B120×D39, H188cm. MÄSTERBY köksstege/pall 249:- i återvunnen PP-
plast. B43×D40, H50cm. Beige. 403.320.74

STENSTORP rullbord 1295:- i oljad massiv ek och rostfritt 
stål. Design: Carina Bengs. B43×D45, H90cm. Svartbrun/ek. 
202.198.37

STENSTORP
rullbord

1295:-

RIMFORSA
arbetsbord

3995:-
METOD/Nyhet KALVIA
förvaringskombination

4432:-

RÅSKOG
rullvagn

499:-

NORRÅKER
sideboard

1495:-

METOD/BODBYN
förvaringskombination

4546:-

METOD/VEDDINGE
förvaringskombination

3405:-

SUNNERSTA
rullvagn

249:-

En stökig och belamrad bänkskiva underlättar inte precis matlagningen.
Det här arbetsbordet ger dig både praktisk arbetsyta och bra 
förvaringsutrymme. Och den moderna stilen i rostfritt stål och bambu 
gör det dessutom till en vacker möbel.

METOD förvaringskombination  med BODBYN off-white luckor och lådfronter, 
MAXIMERA mjukstängande fullutdragslådor och FÖRBÄTTRA ben 4546:- 
Här med EKBACKEN bänkskiva i mörk ekmönstrad laminat och HISHULT knoppar/
handtag. L126×D63,5, H91cm.

NORRÅKER sideboard 1495:- i betsad, klarlackad massiv björk.  
Design: J Karlsson/N Karlsson. L120×B50, H85cm. Vit björk. 102.928.66

Nyhet SUNNERSTA rullvagn 
249:- i lackat stål och plast. 
Design: Henrik Preutz. L56×B33, 
H97cm. Vit. 703.037.20

RIMFORSA arbetsbord 3995:- i rostfritt stål och oljad bambu. 
Design: Ehlén Johansson. L120×B63, H92cm. 402.940.48

METOD gör det lätt att komplettera ditt 
befntliga kök. Bygg en egen förvarings-
lösning med ditt val av luckor och lådor. RÅSKOG rullvagn 499:-  

i lackat stål. Design: Nike Karlsson. 
L35×B45, H78cm. Röd/brun. 503.317.62

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer IKEA.se och på s. 311.
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FALSTERBO
vägglist  
med krokar

199:-

FALSTERBO
vägghylla

799:-

SUNNERSTA
behållare

5:-/st

01–02 Nyhet GRUNDVATTNET serie i propenplast och syntetiskt 
gummi. Grå. Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
01 Diskbalja 79:- L39×B23, H16cm. 803.142.85  02 Durkslag 29:- 
L46×B16, H9cm. 903.142.80  03 Nyhet LÅNGUDDEN inbyggnads-
diskho, 1 ho 899:- i rostfritt stål. L56×D52.5, H18cm. 291.151.73  
04 IKEA 365+ vinglas 15:-/st i härdat klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 30cl. 702.783.63

RISATORP korg 79:- i lackat stål och klarlackad 
björkfaner. Design: Wiebke Braasch. L25×B26, 
H18cm. Grön. 502.816.20

FALSTERBO vägglist med krokar 199:-
i lackat stål. Svart. Design: Mikael Axelsson. 
L60×D6, H6cm. Svart. 803.158.88

FALSTERBO vägghylla 799:- i lackat stål. Design: Mikael 
Axelsson. B60×D32, H100cm. Svart. 003.158.87

Nyhet SUNNERSTA serie i lackat stål och plast. Vit. Design: Henrik Preutz. Krok 5:-/5st 
403.037.26  Behållare 5:-/st B12×D11, H13cm. 503.037.35  Stång 19:- L60cm. 303.037.22

RIMFORSA serie i rostfritt stål och bambu. 
Design: Ehlén Johansson. Krok 7:-/4st H6cm. 
702.820.77  Hållare med burkar 179:-/2st 
B20×D12, H22cm. 802.820.72  Stång 39:- L80cm. 
902.820.76  Genom att hänga upp dina  köksredskap 
på stången får du mer fri yta på bänkskivan.

Förvara frukt och grönsaker så att du kan se 
dem. Då är det mycket mer troligt att du äter 
upp dem innan de hinner bli dåliga. Du sparar  
pengar och minskar ditt matsvinn samtidigt 
som ditt kök får lite extra färg.

RIMFORSA
hållare med  
burkar

179:-/2st

RISATORP 
korg

79:-

01  Nyhet GRUNDVATTNET 
diskbalja

79:-

02  Nyhet GRUNDVATTNET 
durkslag

29:-

03

04

Passar perfekt — designad för 
att passa i LÅNGUDDEN diskho
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FNISS avfallshink 10:- i plast. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. Ø28, 
H28cm. 10L. Vit. 402.954.39

Miljösmart sortering 
Med smarta och utrymmeseffektiva 
behållare blir källsorteringen enklare. 
Du sparar tid och arbete samtidigt 
som sopmängden minskas. 
Bra för dig och bra för miljön. 

01 SAMLA låda med lock 16:-/st i plast. Design: Mia Lagerman. B28×D20, H14cm. 5L. 498.716.76  02 IVAR 1 sektion/hyllor/lådor 1005:- 
i  obehandlad, massiv furu och lackat stål. B89×D50, H179cm. 491.335.84  03 KNODD tunna med lock 179:- i lackat stål. Ø41, H51cm. 40L. Grå. 903.153.12  
04 SORTERA avfallskärl med lock 79:-/st i plast. B39×D55, H45cm. 60L. Vit. 702.558.99  05–06 KNAGGLIG lådor i obehandlad massiv furu. 
05 Låda 59:-/st B23×D31, H15cm. 102.923.57  06 Låda 99:-/st B46×D31, H25cm. 702.923.59 

04  SORTERA
avfallskärl  
med lock

79:-/st
01  DIMPA
källsorteringsväska,  
70L.

29:-/st

TROFAST
förvarings-
kombination 
med backar

389:-

01  Nyhet SNÄPP
pedalhink, 12L.

129:-

FNISS
avfallshink

10:-

Sortera material för framtida 
pysselprojekt i lätthanterliga 
backar.

01–02 Nyhet SNÄPP pedalhinkar i plast. Design: Marcus Arvonen.  
01 Pedalhink 129:- Ø40, H40cm. 12L. Vit. 902.454.23  
02 Pedalhink 79:- Ø20, H20cm. 5L. Grå. 302.454.21

01–02 DIMPA källsorteringsväskor i plast. Gråsvart. 
01 Väska för källsortering 29:-/st B44×D35, H45cm. 70L. 502.916.38  
02 Väska för källsortering 19:-/st B22×D35, H45cm. 35L. 302.916.39

TROFAST förvaringskombination med backar 389:- 
i klarlackad massiv furu och propenplast. Design: Studio  
Copenhagen. B44×D30, H91cm. Furu/vit. 291.030.07

Det vikbara locket gör det 
lätt att öppna och komma  
åt innehållet även när  
kärlen staplas.

05

06

02

02

03   KNODD
tunna med lock

179:-

02   IVAR
1 sektion/hyllor/lådor

1005:-

01   SAMLA
låda med lock

16:-/st
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02   Nyhet SANNING
tallrik

19:-/st

03   Nyhet SANNING
skål

19:-/st

Nya aktörer
Dags för en ny, fräsch stil på bordet? 
Det är enklare att ordna än du tror. 
Som vanligt kan små saker göra 
stor skillnad.

GARNERA
uppläggningsfat, 2 våningar

129:-

GARNERA uppläggningsfat,  
2 våningar 129:- i lackat stål.  
Design: Gunnel Sahlin. Ø29, H33cm. 
Vit. 102.587.68

INBJUDANDE
bricka

79:-

GRÄDDAD
bringare

59:-

INBJUDANDE bricka 79:-  
i laminerad papp. Design: Jennifer 
Idrizi. Ø43cm. 502.865.09

GRÄDDAD bringare 59:-  
i stengods. Design: Annie Huldén. 2L. 
Off-white. 702.585.05

INBJUDANDE pappersservett 
19:-/30st Design: Jennifer Idrizi. 
L38×B38cm. 502.865.14

ARV serie i fintgods. Grå. Design: 
Sissa Sundling. Skål 19:- Ø15cm. 
702.346.23  Assiett 19:- Ø22cm. 
902.346.17

INBJUDANDE duk 179:- i 100% bomull. Design: 
Jennifer Idrizi. B145×L240cm. 902.868.33

INBJUDANDE
pappersservett

19:-/30st

ARV
skål

19:-

INBJUDANDE
duk

179:-

01–03 Nyhet SANNING serie i härdat glas. Design: L von Schantz/I Bermúdez. 01 Assiett 15:-/st Ø19cm. 603.193.83  02 Tallrik 19:-/st Ø27cm. 
103.193.85  03 Skål 19:-/st Ø15cm. 103.193.90  04 Mugg 15:-/st 25cl. 003.193.76   Nyhet 05 VARDAGEN glas  39:-/6st i härdat glas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 31cl. 002.869.17  

01  Nyhet SANNING
assiett

15:-/st

05

04
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KALAS serie i propenplast. Blandade färger. Design: Henrik 
Preutz. Tallrik 15:-/6st Ø19cm. 501.929.59  Mugg 15:-/6st 
23cl. 101.929.56

IKEA 365+ djup tallrik/skål 29:- i fältspatporslin. Design: Preutz/Wihlborg/ 
Braasch/Karlsson. Ø22cm, H6cm. Vit. 902.797.00

IKEA 365+
djup tallrik/skål

29:-

IKEA 365+
mugg

10:-/st

FÄRGRIK tallrik 15:- i stengods. Design: Maria Vinka. 
Ø27cm. Turkos. 402.347.90

FÄRGRIK
tallrik

15:- IKEA 365+
karaff med kork

59:-

02  Nyhet POPPIG
glas

10:-/st

IKEA 365+ karaff med kork 59:-  
i värmetåligt klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1L. 
902.797.19

TRYGG
serveringsskål

19:-

TRYGG serveringsskål 19:- i klarglas. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
Ø28, H15cm. 201.324.53

IVRIG rödvinsglas 29:- i klarglas. 
48cl. 702.583.17

IVRIG
rödvinsglas

29:-

01  Nyhet POPPIG
bricka

59:-

01-02 Nyhet POPPIG  serie. Design: Elizabeth Q. Cassetti.   
01 POPPIG bricka 59:- i laminerad papp. L43×B33cm. Fåglar/blommor, 
ferfärgad. 803.137.52  
02 POPPIG glas 10:-/st i glas och lackfärg. 23cl. Grön/blå. 303.253.14  
Blå. 803.272.02

Nyhet POPPIG servettställ 15:- i lackat stål. Design: Elizabeth Q. 
Cassetti. L15×B3, H11cm. Vit. 403.270.82

Nyhet POPPIG
servettställ

15:-

Nyhet POPPIG tablett 10:-  
i propenplast. Design: Elizabeth Q. 
Cassetti. B37×L37cm. Flerfärgad. 
003.270.84

Nyhet POPPIG
tablett

10:-

En färgglad lösning som 
skyddar bordet och dämpar 
ljudet från tallrikar  
och bestick.

Mugg, glas eller dessert-
skål? Här får du alla tre i en 
produkt – i extra hållbart 
härdat glas.

IKEA 365+ mugg 10:-/st i härdat klarglas.  
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
24cl. 102.797.23  IKEA 365+ underlägg  
10:-/2st i kork. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø9cm. 502.829.45

KALAS
tallrik

15:-/6st
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Henrik
designer, Sverige

VARDAGEN serie är inspirerad av 
de tidlösa, traditionella och hållbara 
egenskaperna hos gammaldags 
hantverk. Vi hoppas du gillar de 
genomarbetade detaljerna och de 
mjuka, runda formerna som på 
ett vackert sätt ramar in mat och 
dryck. Produkterna är enkla, ärliga 
och själfulla. De väcker gamla  
minnen till liv – och skapar helt nya!

03   Nyhet VARDAGEN
tekopp med fat

29:-01   ROMANTISK
bricka

99:-

05   VARDAGEN
duk

179:-

02  Nyhet VARDAGEN
tekanna 

79:-

01 ROMANTISK bricka 99:- i lackat stål. Design: Sarah Fager. L52×B39cm. Vit. 801.756.75  02–03 Nyhet VARDAGEN serie i stengods. Off-white. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 02 Tekanna 79:- 1,2L. 402.893.44  03 Tekopp med fat 29:- 26cl. 802.883.14  04–05 VARDAGEN serie 
i 52% lin och 48% bomull. Beige. Design: Maria Vinka. 04 Servett 39:-/2st L40×B40cm. 902.923.77  05 Duk 179:- B145×L240cm. 202.878.31

04   VARDAGEN
servett

39:-/2st

Bomullens mjukhet och linets lyster 
och fasthet ger en slitstark duk som 
blir vackrare med tiden.

Nyhet VARDAGEN tallrikar i stengods. Off-white. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Assiett 
19:-/st Ø21cm. 702.892.86  Tallrik 25:-/st Ø26cm. 
802.891.82

Nyhet VARDAGEN skålar i klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Skål 15:-/st Ø15cm. 
602.892.63  Skål 29:-/st Ø20cm. 602.892.39

POKAL vinglas 10:- i klarglas. 
20cl. 102.150.95

SKUREN bestick 199:-/24 delar   
i rostfritt stål. Design: Henrik Preutz. 
502.589.74

VARDAGEN karaff med lock 29:- i klarglas och 
silikongummi. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 1,0L. 502.919.21

Nyhet VARDAGEN
assiett

19:-/st

Nyhet VARDAGEN
skål, Ø20 cm.

29:-/st

POKAL
vinglas

10:-

SKUREN
Bestick

199:-/24 delar

VARDAGEN
karaff med lock

29:-

Kan förvaras i kylskåpsdörren – det 
praktiska locket förhindrar spill.
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Hos IKEA är kvalitet något som kommer inifrån. Vi gillar att 
jobba med material som är mer hållbara, mer prisvärda och mer 
användbara. Fast ”gillar” är nog lite av ett understatement. Faktum 
är att vi ÄLSKAR att riktigt gräva ner oss i alla detaljer som rör 
naturmaterialen.

Det handlar  
om kvalitet 
– en intervju med 
Jan Ahlsén

V
isste du att det tar två år att 

utvärdera ett ”nytt” material hos 

IKEA? Tillsammans med Världs-

naturfonden WWF gör vi en kartläggning 

av materialets hållbarhet och tillgäng-

lighet. Vi börjar aldrig använda ett mate-

rial utan att först göra en noggrann analys 

av potentiella skador på naturen och allt 

som lever där. När det gäller kvalitet och 

material fnns det ingen som är bättre läm-

pad att uttala sig än materialexperten själv. 

Jan Ahlsén, material- och innovations- 

specialist, har jobbat hos IKEA i nästan 40 

år och har fortfarande kvar sin starka pas-

sion för naturmaterial. Man skulle kunna 

säga att det handlade om kärlek vid första 

ögonkastet: ”Massivt trä. Det var där allt 

började. En gång i tiden var jag en sorts 

expert på massivt trä”, säger han med ett 

ödmjukt leende. Det var en ren slump att 

jag gick över till bambu och andra natur- 

fbermaterial. Nu utmanar jag det mas-

siva träet”, säger han och skrockar belåtet. 

Det tar ungefär 70 år för ett träd att bli 

fullvuxet, vilket är ljusår jämfört med de 

sju år det tar för bambu. ”Jag har alltid 

varit förtjust i naturmaterial. Men det 

var hos IKEA som jag verkligen blev för-

älskad i material som tar hänsyn både till  

människor och miljö.” >>
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menterna pengar. När något är gjort på ett 
felaktigt sätt, det är då det börjar kosta. Och 
tillbaka till funktionen – om jag ska köra 
en bil i Saharaöknen och kan välja mellan 
en vanlig SUV och en lyxbil, vilken tror du 
skulle passa bäst? Ett högre pris innebär 
inte nödvändigtvis högre kvalitet.”

När det gäller kvalitet, vad ska man  

tänka på när man köper möbler?

”Det handlar mycket om var man befnner 
sig i livet. Om jag är gift och har småbarn 
skulle jag utan tvekan köpa ett matbord med 
en yta i melamin. Jag tycker att vi ska hjälpa 
kunderna. Vi ska tala om för dem att om de 
har barn som sitter och hamrar med sina 
leksaker i bordet, och frukosten hamnar lite 
överallt, så är det här bordet ett perfekt val. 
Men man kan också vända på det. För några 
år sedan sålde IKEA ett matbord i furu, med 
en yta som var helt obehandlad. Jag hade 
ett sånt hemma, med småbarn i huset. Efter 
några veckor såg det hemskt ut, med mas-
sor av märken och repor överallt. Men ett 
år senare var det vackert. Varje märke var 
som ett minne i sig. Mitt bord hade blivit min 
historiebok. Men då måste man också vara 
beredd på ett visst regelbundet underhåll.” 

Hur kommer IKEA att använda natur-

material inom den närmaste tiden?

”IKEA är ett fantastiskt företag eftersom 
vi vågar göra saker. Tittar man framåt mot 
2020, 2030, så vet vi redan att vi kommer att 
använda mer material. Det fnns begränsnin-
gar gällande vissa material, men vi är också 
medvetna om andra material som inte har 
samma begränsningar. Till exempel bambu. 
Man planterar och sju år senare kan man 
skörda, utan att behöva återplantera. Det 
tar rötterna hand om. Ett extremt hållbart 
material, eller hur? Så varför gör vi inte mer? 
Jag kan förstås också nämna kork. Vi ’lånar’ 
bara barken, vi avverkar aldrig träden.” ”Vi 

är också väldigt medvetna om det spill som 
uppstår i processen, och har många initiativ 
omkring detta i dag. I framtiden kommer 
vi att ta hand om bambuspillet genom att 
blanda det med andra naturmaterial. Det 
blir något som påminner om keramik”, säger 
Jan och pekar på sin kafekopp på bordet 
framför oss. ”Tekniskt sett är allt klart, nu 
ska vi bara se till att komma igång! Jag tror 
det fnns en stor framtid för detta, även från 
ett kundperspektiv, och här ligger IKEA väl-
digt mycket i framkant.”Enligt Jan är rotting 
och papper två andra material som man ska 
hålla ett öga på. Eftersom de andas är de top-
pen till förvaring, och som Jan säger: ”De ger 
oss en varmare känsla hemma.”

Hur tror du framtidens IKEA möbler 

kommer att se ut?

”Jag tror vi i mycket högre grad kommer att 
använda naturfbrer i våra självmontering-
sprodukter. De kan användas i hyllor, kök 
och badrum för att ge en varmare känsla. 
Självklart med samma ytbehandling som 
tidigare, eftersom den ger en god funktion. 
Men användningen av naturfbrer är något 
som ligger mig varmt om hjärtat.” 

”För mig handlar framtiden om hantverk. 
Man kan åka till IKEA och köpa en hand- 
gjord rottingfåtölj. Som en person har gjort 
för hand. Fantastiskt! Den är helt klart ett 
konstverk. Vi tänker nog inte på det, men vi 
har massor av konstverk hos IKEA. Det är 
något jag hoppas att kunderna kommer att 
få höra mer om från oss. Min dröm är att 
produkten får en etikett med en QR-kod som 
visar en kort flm om den hantverkare som 
fätat fåtöljen. Det handlar om våra berätt- 
elser. Och det handlar om människor.”

”Det fnns många här som har påverkat 
mig. Värderingarna – som att göra mer 
av mindre – tilltalar mig och mitt sätt att 
arbeta.” Han har gått från att vara tekni-
ker, till inköpare, till lite av varje, men 
beskriver fortfarande sin roll som något 
som präglas av ständig tillväxt och utveck-
ling. ”Jag har fortfarande samma känsla 
i kroppen”, säger han och ler. ”Det slutar 
aldrig att intressera mig.” 

Har du något favoritmaterial?

Jan sitter tyst en stund och vänder 
blicken uppåt. ”Jag kan inte säga att jag 

har någon specifk favorit, men när jag 
väljer material till mig själv, är det alltid 
kopplat till det jag gör här på IKEA.  
När jag och Ilse Crawford jobbade med att 
ta fram SINNERLIG kollektionen lärde 
jag mig väldigt mycket om taktilitet och 
känsla – det förhållande som vi människor 
har till olika material. Och hon är förbaskat 
duktig på just det. Jag tror många av våra 
kunder kopplar sin uppfattning om kvalitet 
hos IKEA till monteringen av våra produk-
ter. Men jag tror att vi alla har den här 
känslan för materialen. Se bara när männi-
skor handlar kläder. Det första de gör är att 

de känner på materialet. Om det känns bra, 
och känns som förväntat, så är kvaliteten 
direkt en helt annan. ”Han skrattar och 
berättar om när han åkte och besökte en 
butik i Älmhult för att observera människors 
shoppingvanor. 

Vad innebär kvalitet för dig?

”Kvalitet handlar om form och funktion. 
Det handlar om att mina förväntningar ska 
infrias, att möbeln fungerar som jag förvän-
tar mig när jag använder den. Kvalitet är 
gratis. Kvalitet i sig själv kostar inget. 
Det är felen som kostar IKEA och konsu-

”Kvalitet handlar om form och funktion. Det handlar 
om att mina förväntningar ska infrias, att möbeln 
fungerar som jag förväntar mig när jag använder den. 
Kvalitet är gratis.”
Jan Ahlsén, material- och innovationsspecialist

Nyhet GRÖNADAL gungstol 1495:- 
i klarlackad rotting, massiv ask och stål. 
Design: Lisa Hilland. B57×D82, H86cm. 
Sits H42cm. 903.200.97

SINNERLIG pall 595:- i kork och lackat stål. 
Design: Ilse Crawford. Ø35, H45cm. 103.057.79

RIMFORSA arbetsbord 3995:- i rostfritt stål och oljad bambu. Design: Ehlén Johansson. L120×B63, 
H92cm. 402.940.48

NORRÅKER stol 695:- i betsad, klarlackad 
massiv björk och björkfaner. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. 
B41×D50, H81cm. 402.753.42

Nedan | Jan och RIMFORSA, en arbets-
bänk gjord i bambu – en klar favorit hos 
Jan när det gäller naturmaterial. 
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01 NORRÅKER stol 695:- i betsad, klarlackad massiv björk och björkfaner. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. B41×D50, H81cm. Svart. 003.015.26   
02 KAUSTBY stol 399:- i betsad, klarlackad, massiv furu. B44×D48, 
H103cm. Brunsvart. 401.822.44  03 IVAR stol 199:- i obehandlad massiv 
furu. B41×D50, H95cm. 902.639.02  

För måltider – 
och allt annat
Frukost, lunch och middag. Plus 
mellis, läxor, pyssel och spel. Bara 
som exempel. För det är mycket 
som händer runt matbordet. Så 
se till att välja ett som passar din 
familj, ditt rum och din stil.

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

INGATORP utdragbart bord 2995:- i betsat,
klarlackat askfaner. Design: Carina Bengs. 
Ø110/155, H74cm. Svart. 802.170.72

INGOLF juniorstol 499:- i lackat massivt  
gummiträ. Design: Carina Bengs. B41×D45, 
H77cm. Vit. 901.464.56

GAMLEBY serie i betsad, klarlackad massiv furu. Ljus antikbets/grå. Slagbord 1795:- 
L67/134/201×B78, H74cm. 602.470.27  Stol 399:-/st B42×D50, H85cm. 602.470.51

INGATORP
utdragbart bord

2995:-

INGOLF
juniorstol

499:-

Iläggsskiva under bordsskivan ger 
plats för sex personer runt bordet.

HENRIKSDAL
stol

699:-/st

STORNÄS utdragbart bord 3495:- i betsad, klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. L201/247/293×B105, H74cm. Antik-
bets. 601.523.40  HENRIKSDAL stol 699:-/st i lackad massiv bok och klädsel i 100% bomull. B51×D58, H97cm. 798.501.06

NORRÅKER serie Design: J Karlsson/N Karlsson. Bord 1395:- i betsad, klarlackad massiv björk. 
L125×B74, H74cm. 002.908.15  Stol 695:-/st i betsad, klarlackad massiv björk och björkfaner. 
B41×D50, H81cm. 402.753.42 

GAMLEBY slagbord

1795:-

STORNÄS
utdragbart bord

3495:-

Det här robusta bordet används i IKEA  
restaurangen och kan göra ett lika bra jobb 
i ditt hem. Bordet är gjort av massiv björk. 
Tåligt och slitstarkt; uppfyller kraven för att 
användas i offentlig miljö.

NORRÅKER bord

1395:-

01

02

03   IVAR stol

199:-
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Nyhet ÖVRARYD/BACKARYD bord 1195:- i klarlackad bambu, spånskiva  och lackat stål. 
L150×B78, H75cm. Bambu/vit. 791.407.00

BEKANT konferensbord 1895:- i betsat, lackat askfaner och lackat stål. L140×B140, H73cm. 
Svartbrun. 490.062.70  BERNHARD stol 995:-/st i förkromat stål och läder. Design: Ola Wihlborg. 
B49×D50, H77cm. Förkromad/MJUK orange. 103.347.29

BJURSTA utdragbart bord 1895:- i betsat, klarlackat askfaner. Design: Tord Björklund. L175/218/260×B95, 
H74cm. Brunsvart. 701.162.62  HENRIKSDAL stol 599:-/st i massiv ek, klädsel i viskos, lin och polyester. 
B51×D58, H97cm. Brunsvart/LINNERYD natur. 498.745.09

TUNHOLMEN serie i lackat aluminium, utomhus. Grå. 
Design: David Wahl. Bord 795:- L58×B69, H71cm. 602.594.97  
Stol 500:- B55×D55, H78cm. 502.595.01

LISABO bord 1295:- i klarlackat askfaner och massiv björk. Design: K Hagberg/
M Hagberg. L140×B78, H74cm. 702.943.39  LEIFARNE stol 395:-/st i förkromat stål och 
förstärkt plast. B52×D50, H87cm. Ljusblå/BRORINGE förkromad. 891.278.02

JANINGE stol 395:-/st i förstärkt 
propenplast. Design: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. B50×D46, 
H76cm. Gul. 602.460.80

ADDE stol 99:- i lackat stål och plast. 
Design: Marcus Arvonen. B39×D47, H77cm.  
Svart. 902.142.85

JANINGE
stol

395:-/st

Nyhet ÖVRARYD/BACKARYD
bord

1195:-

TUNHOLMEN
bord, utomhus

795:-

BERNHARD
stol

995:-/st

ADDE
stol

99:-

LISABO bord

1295:- BJURSTA
utdragbart bord

1895:-

Underhållsfria och lätta att förvara – 
stolarna kan staplas och bordet kan 
fällas ihop. 

Sitt bekvämt på stoppade stolar med 
avtagbar klädsel som du lätt kan byta ut.

Inbyggd förvaring i mitten för det 
du vill ha utom synhåll, men ändå 
nära till hands.

Gör ditt eget matbord. ÖVRARYD bordsskiva 
kan kombineras med ditt val av underrede. 

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

BLÅMES hög barnstol med bricka 
599:- i lackat massivt gummiträ och 
propenplast. Design: Tina Christensen. 
B51×D54, H93cm. Svart. 501.650.79

BLÅMES
hög barnstol  
med bricka

599:-
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RÅSKOG pall 199:- i lackat stål. Design: Nike 
Karlsson. B44×D44, H45cm. Beige. 803.083.93

BJURSTA väggmonterat klaffbord 329:- i betsat, klarlackat askfaner och lackat stål. 
B90×D50cm. Brunsvart. 802.175.24  NISSE klappstol 129:-/st i lackat stål och plast. 
B45×D47, H76cm. Svart. 301.150.66

NORDEN slagbord 1495:- 1795 :- i lackad massiv björk och spån-
skiva. L26/89/152×B80, H74cm. Vit. 702.902.23

NORDEN
slagbord 1795 :-

1495:-

NISSE klappstol

129:-/st

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

Enkelt att fälla ner när du 
behöver mer plats. 
Kan även monteras 
i barbordshöjd.

RÅSKOG
pall

199:-

INGATORP klaffbord 995:- i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Carina Bengs. L59/88/117×B78, H73cm. Svartbrun. 802.214.27  
INGOLF stol 495:-/st i betsad, klarlackad massiv furu. Design: Carina 
Bengs. B43×D52, H91cm. Brunsvart. 602.178.22

INGOLF stol

495:-/st

LERHAMN bord och 2 stolar 1197:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Nike Karlsson. 
Bord L74×B74, H73cm. Ljus antikbets/VITTARYD 
beige. 490.072.03   
Handla online på IKEA.se

Ett säkert recept för dina måltider

Ett robust bord med en yta av massiv furu och matchande 
stolar. Helt enkelt ett säkert recept som du inte kan misslyckas 
med. LERHAMN ger dig superfunktionalitet till ett bra pris.  
Superbra, eller hur?

MARIUS pall 25:-/st i lackat stål  
och plast. Design: Ola Wihlborg. Sits 
Ø32, H45cm. Svart. 101.356.59

MARIUS
pall

25:-/st

LERHAMN
bord och 2 stolar

1197:-



Ett mysigt litet café, en vintagebutik eller en kreativ studio? 
Oavsett vilket företag du drömmer om att starta kan 
IKEA BUSINESS hjälpa dig att nå din potential på ett 
väldigt kostnadseffektivt sätt.
 
På IKEA.se och i ditt närmaste varuhus kan du se ett brett 
sortiment av möbler och tillbehör som är godkända för 
offentligt bruk. Valfria *servicetjänster som plock- och 
leveransservice, monterings- och installationsservice 
är bra om du behöver en extra hand.

Så att du kan fokusera på ditt företag istället för att 
montera möbler.

Ta första steget! Gå in på IKEA.se/BUSINESS 
eller prata med oss på varuhuset.

*Läs mer om våra servicetjänster på IKEA.se och på s. 311.

Dags att kicka  
igång verksamheten? 

203

NORRÅKER stol

695:-/st

IKEA 365+ mugg

15:-/st NORRÅKER stol 695:-/st i betsad, 
klarlackad massiv björk och björkfaner. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. B41×D50, 
H81cm. 402.753.42   IKEA 365+ mugg 
15:-/st i fältspatporslin. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 24cl. 
Vit. 202.829.42

IKEA BUSINESS



VITTSJÖ laptopställ 199:-
i lackat stål och härdat glas.
Design: Johan Kroon. B35×D55, 
H65cm. Röd. 303.064.76

IKEA PS 2014 ståbord för laptop 499:- i lackat stål. 
Design: David Wahl. B45×D33, H96cm. Vit. 202.684.65

ISBERGET ställ för surfplatta 19:- i plast. 
Design: Sarah Fager. B25×D25, H9cm. 
Vit. 203.025.96

VITTSJÖ
laptopställ 

199:-

IKEA PS 2014
ståbord för laptop

499:-ISBERGET
ställ för 
surfplatta

19:-

05   Nyhet SKUBBARE
korg

99:-

01 BONDIS väggklocka 199:- i stål och glas. Ø38cm. Svart. 701.524.67  02 JANSJÖ LED arbetslampa 129:- i lackat aluminium och stål. Design:  
A Efverlund/J Jelinek. H60cm. IKEA. Modell B1422 JANSJÖ. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
Kopparfärgad. 503.093.32  03 Nyhet KNOTTEN ståbord 1495:- i tonad, klarlackad massiv björk. Design: K Hagberg/M Hagberg. B62×D48, H105cm. Vit björk. 
302.994.85  04 TJENA låda med fack 29:- i papper. B27×D35, H10cm. Svart. 602.636.06  05 Nyhet SKUBBARE korg 99:- i polyester. B36×D25, H38cm. 
Natur/blå. 903.170.85 

03   Nyhet KNOTTEN
ståbord

1495:-

02  JANSJÖ
LED arbetslampa 

129:-

NORRÅSEN laptopbord 799:- i klarlackad massiv furu. 
Design: A Wallin Irinarchos/L Widén. B79×D40, H74cm. 
Grå. 002.606.77

Ett fack med nedfällbar front gör att 
du enkelt kommer åt dina laddare  
och sladdar.

Arbetsplats204

01

NORRÅSEN
laptopbord

799:-

04

BYLLAN
laptopstöd

129:-

BYLLAN laptopstöd 129:- i 100% bomull och plast. B51×D38, H8cm.  
MAJVIKEN ferfärgad/vit. 702.782.40

Ger din laptop en plan och stabil 
yta, så att du kan jobba där du 
känner dig som mest bekväm.

Hur vill du jobba?
  
Stå i vardagsrummet eller sitta i 
sängen? Välj den lösning som ger 
de bästa förutsättningarna för ditt 
sätt att arbeta.
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Nyhet PÅHL skrivbord med påbyggnadsdel 
895:- med lackad yta och lackat stål. Design: 
S Fager/J Jelinek. B96×D58, H59/66/72cm. Vit/
grön. 991.289.57  JULES ungdomsstol 299:- 
med sits i lackad plywood. Design: Nicholai Wiig 
Hansen. Sits B35×D32, H38–50cm. 
Vit/silverfärgad. 198.850.43

LILLÅSEN skrivbord 1295:- i klarlackad bambu och lackat stål. Design: Mikael 
Axelsson. L102×B49, H74cm. 902.782.77  VÅGSBERG/SPORREN arbetsstol 499:- 
i betsat, klarlackat björkfaner och lackat stål. Sits B45×D39, H42–54cm. 
Vit. 890.066.83

Nyhet KULLABERG arbetsstol 499:- i klarlackat furufaner och lackat stål. Arbetsstolen är inspirerad av 
äldre industristil, men har moderna funktioner. Design: Sarah Fager. B42×D39, H44-55cm. 103.203.41  
Nyhet KULLABERG skrivbord 1295:- med ytskikt av klarlackad massiv furu och lackat stål.
Design: Ebba Strandmark. B110×D70, H75cm. 691.625.99

FJÄLLA tidskriftssamlare  
59:-/2st i laminerad papp och stål. 
B10×D26, H32cm. Gul. 603.253.22

LISABO skrivbord 1295:- i klar-
lackat askfaner och massiv björk. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B118×D45, H74cm. 302.990.70

Nyhet ÖRFJÄLL juniorstol 399:- med klädsel 
i polyester. Design: S Holmbäck/U Nordentoft. 
Sits B39×D34, H37–50cm. Svart/VISSLE svart. 
703.270.66

När det ska kännas mer som hemma än ett kontor – en 
prydlig arbetsplats när du inte behöver, eller inte får 
plats med, ett stort skrivbord. Och då ryms det ändå en 
rejäl bunt A4-papper i varje låda. 

Nyhet ÖRFJÄLL
juniorstol 

399:-

FJÄLLA
tidskriftssamlare

59:-/2st

Nyhet PÅHL
skrivbord med  
påbyggnadsdel 

895:-
LILLÅSEN
skrivbord

1295:-

LISABO skrivbord

1295:-

Rustik och gammaldags stil. 
Men helt modern komfort.

LINNMON/ADILS bord 189:- med lackad yta och lackat 
stål. L100×B60, H74cm. Vit/blå. 691.335.97  LENNART 
hurts med lådor 99:- i lackat stål och plast. Design: 
Jon Karlsson. B30×D34, H56cm. Vit. 303.261.77

LENNART
hurts med lådor

99:-

Nyhet KULLABERG
arbetsstol 

499:-

Skrivbordet har tre olika 
höjdlägen så att det kan 

växa med ditt barn.

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag.  Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

Åsa
Produktutvecklare, Sverige

För många av oss är jobbet inte längre en 
bestämd plats utan något som kan ske överallt. 
Men oavsett om vi jobbar på kontor, hemma 
eller ute på stan, vill vi ändå ha en bekväm plats 
att jobba på. Därför har vi utvecklat 
arbetsplatsmöbler som gör det lättare att få 
jobbet gjort – och samtidigt ser väldigt bra ut.



Arbetsplats Arbetsplats 209208

Bästa 
hemma kontoret
Jobba hemifrån kan kännas ännu 
bättre med en skrivbordslösning 
som underlättar ditt arbete.

BEKANT hörnskrivbord höger 1795:- i melaminfolie och lackat stål. 
Design: K Malmvall/E Lilja Löwenhielm. L160×D110, H65–85cm. Vit/svart. 
090.064.27  MARKUS arbetsstol 1495:- med klädsel i polyester. Design: 
Henrik Preutz. Sits B53×D47, H46–57cm. VISSLE beige. 203.097.29

ALEX skrivbord 1495:- med lackad yta och lackat stål. B131×D60, H76cm. Grå. 902.607.10  ALEX hurts med 
lådor 590:- med lackad yta. Design: Johanna Asshoff. B36×D58, H70cm. Grå. 002.612.95  VOLMAR arbetsstol 
1995:- med klädsel i polyester. Design: Henrik Preutz. Sits B41×D44, H40–54cm. UNNERED grå. 403.155.69

SKARSTA skrivbord sitt/stå 1995:- 
med lackad yta och lackat stål. Design: 
Jon Karlsson. L120×B70, H70–120cm. 
Vit. 490.849.65  HELMER lådhurts 
på hjul 299:- i lackat stål. B28×D43, 
H69cm. Grön. 602.961.26  NILSERIK 
ståstöd 499:- med klädsel i polyester. 
Sits Ø35, H51–71cm. Vit/VISSLE grön. 
102.795.63

LIATORP skrivbord 2995:- med lackad yta. Design: Carina Bengs. B145×D65, 
H73cm. Vit. 301.036.76  FEODOR arbetsstol med armstöd 1295:- i lackad massiv 
björk och plywood. Design: Nike Karlsson. Sits B39×D40, H43–53cm. Vit. 302.882.36

FJÄLLBERGET konferensstol 
1495:- med fast klädsel i 100% ull. 
Design: H Preutz/N Karlsson. Sits 
B42×D40, H43–56cm. Björkfaner/
ULLEVI mellangrå. 802.507.21

MICKE skrivbord 699:- med lackad yta och lackat stål.  
Design: Henrik Preutz. B105×D50, H75cm. Svartbrun. 
102.447.43  FLINTAN arbetsstol 699:- med klädsel i polyester. 
Design: Henrik Preutz. Sits B47×D48, H47–60cm. HAVHULT 
turkos. 402.838.89

BEKANT hörn- 
skrivbord höger

1795:-

FJÄLLBERGET
konferensstol

1495:-

ALEX skrivbord

1495:-

SKARSTA
skrivbord sitt/stå

1995:-

LIATORP
skrivbord

2995:-
MICKE
skrivbord

699:-

Du kan placera förvaringen till 
höger eller vänster. Hyllplanen 
inuti är dessutom fyttbara.Sladdar och kablar kan 

döljas på insidan.

Sitta eller stå? Du både mår och 
jobbar bättre när du kan växla 
mellan bägge.

NILSERIK
ståstöd

499:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag.  Läs mer på IKEA.se och på s. 311.



En del smartphones behöver ett laddningsskal för att kunna laddas trådlöst. VITAHULT laddningsskal kan köpas på IKEA.

Laddning Laddning 211210

Dags att ladda om 
I stället för att använda 1 500 
engångsbatterier kan du använda 
ett laddningsbart batteri upp till 
1 500 gånger. Det är bättre för miljön 
och bättre för din plånbok. Och med 
våra trådlösa laddare blir laddningen 
så mycket enklare – och prydligare. 

NORDMÄRKE trippelplatta för trådlös laddning 649:-  
i plast och syntetgummi. Design: David Wahl. L31×B13, H2cm. 
Vit. 503.083.18

NORDLI avlastningsbord med trådlös 
laddning 899:- med lackad yta och plast. 
B30×D50, H67cm. Vit. 590.947.37

01 Nyhet STORHÖGEN batteriladdare med förvaring 299:- 
i plast. Design: Håkan Olsson. L22×B18, H4cm. Laddar upp till 12st batterier 
samtidigt. Vit. 603.036.50  02 Nyhet LADDA laddningsbart batteri 
65:-/4st HR6 AA 1,2V 2450mAh. 703.038.76

JYSSEN trådlös laddare 299:- i plast och syntetgummi. Ø9, H10cm. Vit. 802.918.73  
MICKE skrivbord 399:- med lackad yta och lackat stål. Design: Henrik Preutz. 
B73×D50, H75cm. Vit. 302.130.76  

VARV serie i stål och nylon. Design: Eva Lilja 
Löwenhielm. Vit. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Bordslampa med trådlös laddning 599:- 
IKEA. Modell B1404-2 VARV. H52cm. 802.807.04  
Golvlampa med trådlös laddning 995:- IKEA. 
Modell G1401-2 VARV. H169cm. 102.806.94

01   Nyhet STORHÖGEN
batteriladdare med förvaring

299:-

JYSSEN trådlös laddare

299:-

VARV
bordslampa med 
trådlös laddning

599:-

NORDMÄRKE
trippelplatta för 
trådlös laddning 

649:-

NORDLI
avlastningsbord  
med trådlös laddning

899:-

Kan trådlöst ladda tre enheter 
åt gången och en fjärde 
via USB-porten.

Nyhet VINNINGE batteriladdare 24:- med USB-kabel. Plast. L8cm. 
Vit. 403.036.32  Nyhet LADDA laddningsbart batteri 35:-/4st HR6 AA 
1,2V 1000mAh. 203.038.74

Var är batterierna? Här har du dem, 
färdigladdade och redo att användas. 

Liten batteriladdare som är 
lätt att ta med – laddar två 
batterier åt gången.

ROMMA kabellåda med lock 69:- i plast. Design: David Wahl. 
B33×D15, H14cm. Vit. 902.898.36

VINNINGE
batteriladdare

24:-

ROMMA
kabellåda  
med lock

69:-

Ladda till exempel din 
telefon med den trådlösa 
laddaren eller den 
inbyggda USB-porten.

02

JYSSEN kan göra vilken möbel 
som helst till en trådlös

laddningsstation. Kan även 
placeras i ett IKEA skrivbord  

med förborrat hål.
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Ljus där du 
vill ha det 
Våra läslampor, spotar och tak-
lampor riktar ljuset mot en viss 
punkt – som en bok, ett matbord, 
en garderob eller en bänkskiva. De 
ser till att göra allt du gör hemma 
lite lättare – och hjälper samtidigt 
till att skapa en mysig stämning.

SVIRVEL takspot med 5 spotar 199:- i lackat stål och plast. 
Design: C Martin/M Elebäck. Ø30cm. IKEA. Modell T1429-1 
SVIRVEL. I denna lampa kan ljuskällor i följande energi-
klasser användas: A++ till D. 003.044.93

HÅRTE LED arbetslampa 149:-/st
i lackat stål, aluminium och plast. 
Design: Carl Öjerstam. H32cm. 
IKEA. Modell B1308 HÅRTE. Denna 
ljusarmatur har inbyggda lysdiod-
lampor i energiklasserna A++ till A.  
Lamporna i ljusarmaturen kan 
inte bytas ut. Vit/silverfärgad. 
102.382.71  Grön/silverfärgad. 
503.220.03

MELODI taklampa 69:- i plast. Design: 
Monika Mulder. Ø28cm. IKEA. Modell 
T0706 MELODI. I denna lampa kan ljus-
källor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 000.379.80

HEKTAR vägg-/klämspot 149:- 
i stål och aluminium. Design: Ola 
Wihlborg. Max. D22cm. IKEA.  
Modell V1020 HEKTAR. I denna 
lampa kan ljuskällor i följande 
energi klasser användas: A++ till D. 
Mörkgrå. 802.153.08

MELODI
taklampa

69:-

HEKTAR
vägg-/klämspot

149:-

SVIRVEL
takspot 
med 5 spotar

199:-

HÅRTE
LED arbetslampa

149:-/st
02  RANARP
golv-/läslampa 

499:-

04  RANARP
arbetslampa

399:-

01–04 RANARP serie i lackat stål och plast. Svart. I dessa lampor kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Ljuskälla säljs separat. 
01 Taklampa 299:- IKEA. Modell T1224 RANARP. Ø38cm. Ger ett riktat ljus; bra för att lysa upp t.ex. middagsbord eller barbord. IKEA rekommenderar 
LED-ljuskälla E27 400 lumen globformad opalvit. 803.296.30  02 Golv-/läslampa 499:- IKEA. Modell G1209 RANARP. H153cm. 903.313.74  03 Vägg-/
klämspot 199:- IKEA. Modell V1211 RANARP. D34cm. 703.313.94  04 Arbetslampa 399:- IKEA. Modell B1225 RANARP. H42cm. 503.313.85

Metallampor med textilklädda sladdar 
utstrålar kvalitet och retrodesign. 

01

03

Kan användas som 
klämspot på en hylla eller 

monteras på väggen.

Flexibel LED-lampa som 
följer din bärbara dator och får 
ström via en USB-port eller ett 
vanligt eluttag.
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Younes
Belysningsspecialist, Förenade Arabemiraten 

Stämningsbelysning mjukar upp kontrasten 
mellan allmänbelysning och riktad belysning, 
så att det blir lättare att koppla av efter en lång 
dag. För att reglera stämningen i rummet och 
uttrycka din personliga stil kan du använda 
olika kombinationer av bland annat dimbara 
bords- och golvlampor, tavelbelysning och 
levande ljus. 

Nyhet ÄNGLAND bordslampa 99:- i lackat 
stål och polyester. H43cm. IKEA. Modell B1510 
ÄNGLAND. I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. 302.913.14

KAJUTA bordslampa 79:-/st i lackat stål och 
plast. Design: David Wahl. H30cm. IKEA. Modell 
B1222 KAJUTA. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Mörkrosa. 003.080.85  Ljusblå. 003.080.71  

RODD golvlampfot 280:- i förnicklat stål. 
H132cm. IKEA. Modell G0909 RODD. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. 601.924.02  OLLSTA skärm 149:- 
i textil och stål. Ø42, H28cm. Blå. 003.261.88

02   NYMÖ
lampskärm

249:-

04   Nyhet LAUTERS
golvlampfot

350:-

01 SEKOND upphäng 50:- i textil och plast. L1,8m. IKEA. Modell T1301 SEKOND. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Vit. 902.637.04  02 NYMÖ lampskärm 249:- i polyester och plast. Design: Lycke von Schantz. Ø37, H30cm. Vit/kopparfärgad. 402.979.33  03 JÄRA lamp-
skärm 149:- i polyester och stål. Ø45, H30cm. Vit. 302.062.12  04 Nyhet LAUTERS golvlampfot 350:- i massiv akacia och plast. Design: A Wallin Irinarchos/
L Widén. H135cm. IKEA. Modell G1413 LAUTERS. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Brun. 403.029.39  05 JÄRA 
lampskärm 49:- i polyester och stål. Ø23, H17cm. Vit. 202.044.83  06 Nyhet LAUTERS bordslampfot 200:- i massiv akacia och plast. Design: A Wallin 
Irinarchos/L Widén. H45cm. IKEA. Modell B1419 LAUTERS. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Brun. 803.029.56  
07 STÖPEN LED blockljus 79:-/set om 3 i propenplast. Batteridriven. H8/13/17cm. Vit. 202.827.82  Batterier säljs separat. 

Batteridrivna ljus som ser ut som 
levande ljus, men är betydligt säkrare 
(framför allt för små barn).

ÅRSTID
bordslampa

199:-

ÅRSTID
vägglampa

149:-

RODD golvlampfot

280:-

05

03

01

06  Nyhet LAUTERS
bordslampfot

200:-

ÅRSTID serie i förnicklat stål och 
polyester. Mässing/vit. I dessa 
lampor kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. 
Vägglampa 149:- IKEA. Modell 
V0802 ÅRSTID. D38cm. 503.213.86  
Bordslampa 199:- IKEA. Modell
B9819-1 ÅRSTID. H55cm. 
303.213.73

07   STÖPEN
LED blockljus 

79:-/set om 3

Skapa ett eget ljusmönster genom att 
anpassa perforeringarna i skärmen.

KAJUTA
bordslampa

79:-/st

Nyhet ÄNGLAND
bordslampa

99:-
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SMILA SOL
plafond

149:-
02   REGOLIT
taklampskärm

19:-

ÄLVÄNGEN
plafond

199:-

05   ÖVERUD
lampskärm

499:-

Nyhet HÖLJES
pendellampa

249:-

03   IKEA PS 2014
taklampa

1295:-/st

LYSBOJ
plafond

25:-

ÄLVÄNGEN plafond 199:- i glas och stål. Design: Ehlén Johansson. 
Ø20, H18cm. IKEA. Modell T1346-1 ÄLVÄNGEN. I denna lampa kan ljus-
källor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 902.884.60

SMILA SOL plafond 149:- i propenplast. 
Design: Anna Efverlund. Ø67, H13cm. IKEA. Modell 
T0315-1 SMILA SOL. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Gul. 000.728.84

Nyhet HÖLJES pendellampa 249:- i glas och 
stål. Ø25, H47cm. IKEA. Modell T1515 HÖLJES. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Vit. 203.257.72

01 SEKOND upphäng 50:- i textil och plast. L1,8m. IKEA. Modell T1301 SEKOND. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. 
Svart/vit. 802.637.09  02 REGOLIT taklampskärm 19:- i rispapper. Ø45cm. Vit. 701.034.10  03 IKEA PS 2014 taklampa 1295:-/st i plast och aluminium. 
Design: David Wahl. Ø52cm. IKEA. Modell T1508-1 IKEA PS 2014. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit/kopparfärgad. 
403.049.00  Vit/silverfärgad. 203.049.01  04 SEKOND upphäng 50:- i textil och plast. L1,8m. IKEA. Modell T1301 SEKOND. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 902.637.04  05 ÖVERUD lampskärm 499:- i lackat stål. Design: A Wallin Irinarchos/L Widén. Ø43, H33cm. 
Vit/kopparfärgad. 102.979.20

VARV plafond 399:- i nylon och stål. Design: Eva Lilja Löwenhielm. Ø55, 
H20cm. IKEA. Modell T1412 VARV. I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. Vit. 302.774.69

LYSBOJ plafond 25:- i propenplast. Design: Henrik Preutz. Ø31, 
H25cm. IKEA. Modell T1411 LYSBOJ. I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D. Vit. 402.835.87

Växla mellan stämningsbelysning 
och starkare allmänbelysning 
genom att dra i snörena. 

VARV
plafond

399:-

04

01



Soffor Soffor 219218

Extra bred, djup och mjuk. 
Pocketresårer i sittplymån 
ger extra sittkomfort.

STOCKSUND schäslong 3995:- med avtagbar klädsel i bomull och 
polyester. Design: Nike Karlsson. B92×D153, H89cm. Sits H49cm. 
HOVSTEN grå/vit. 091.293.72

TIDAFORS 3-sits soffa 4995:- med fast klädsel i polyester och 
viskos. Design: Ola Wihlborg. B230×D95, H99cm. Sits H47cm.
HENSTA mörkbrun. 702.769.29

STOCKSUND serie Design: Nike Karlsson. Fåtölj 3295:- med avtagbar klädsel i 80% bomull och 20% polyester. B92×D95, H89cm. Sits H49cm. 
REMVALLEN blå/vit. 591.293.22  2-sits soffa 4995:- med avtagbar klädsel i polyester. B154×D95, H89cm. Sits H49cm. LJUNGEN blå. 091.297.58

EKTORP 2-sits soffa 2795:- med avtagbar klädsel i 100% bomull. B179×D88, 
H88cm. Sits H45cm. VIDESLUND ferfärgad. 491.291.86  BYHOLMA fåtölj 995:- 
i betsad, klarlackad rotting. B68×D72, H92cm. Sits H42cm. Grå. 601.583.04  
Fåtöljdyna säljs separat. 

EKTORP serie med avtagbar klädsel i polyester. NORDVALLA ljusblå. 
Fåtölj 2295:- B104×D88, H88cm. Sits H45cm. 291.290.93  
Fotpall 1295:- L82×B62, H44cm. 891.291.13 

STOCKSUND
schäslong

3995:-
EKTORP
2-sits soffa

2795:-

TIDAFORS
3-sits soffa

4995:-

STOCKSUND 2-sits soffa

4995:-

Klassisk komfort
Sköna soffor och fåtöljer är aldrig 
fel. Med vårt breda utbud av 
mönster, färger och former 
kan du hitta bekväma sittmöbler 
som passar både din stil 
och din övriga inredning.

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

Schäslongen kan placeras till höger 
eller vänster och det är lätt att 
växla läge när du vill.

EKTORP
2-sits soffa med  
schäslong

4495:-
EKTORP fåtölj

2295:-

Under sitsen döljer sig ett 
praktiskt förvaringsutrymme.

EKTORP 2-sits soffa med schäslong 4495:- 
med avtagbar klädsel i polyester. B252×D88/163, H88cm.
Sits H45cm. NORDVALLA mörkbeige. 191.291.59



Soffor Soffor 221220

Nyhet VALLENTUNA 3-sits soffa med förvaring 7800:- och avtagbar klädsel i polyester och bomull. 
Design: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. B273×D80/113/93, H104/84cm. Sits H46cm. ORRSTA ljusgrå/FUNNARP svart/beige. 891.613.96

KIVIK 3-sits soffa 4495:- med avtagbar klädsel i bomull, lin, viskos och 
polyester. Design: Ola Wihlborg. B228×D95, H83cm. Sits H45cm. 
ISUNDA beige. 690.058.87 

KIVIK
3-sits soffa

4495:-

Nyhet VALLENTUNA
3-sits soffa med förvaring

7800:-

SÖDERHAMN schäslong

2495:-

Använd modulerna för sig själva eller 
kombinera dem i olika former och  
storlekar – med ditt val av klädslar.

STOCKHOLM 3-sits soffa 14 995:- i fullnarvläder. Design: Niels Gammelgaard. 
B211×D88, H80cm. Sits H43cm. SEGLORA natur. 802.450.51

SÖDERHAMN schäslong 2495:- med avtagbar klädsel i bomull 
och polyester. Design: Ola Wihlborg. B93×D151, H83cm. 
Sits H40cm. FINNSTA turkos. 791.357.46

STOCKHOLM
3-sits soffa

14 995:-

Soffan blir vackrare med åren när lädret 
blir mjukare och får en mörkare ton. 

NORSBORG 2-sits soffa med schäslong 6895:- med avtagbar klädsel i 
bomull och polyester. Ben i tonad och lackad massiv björk. Design: Ehlén 
Johansson. B231×D88/157, H85cm. Sits H43cm. FINNSTA röd. 291.249.86

NORSBORG serien har så många former, stilar 
och storlekar att du utan problem kan hitta den 
perfekta soffan för din familj.

NORSBORG
2-sits soffa
med schäslong

6895:-

KNOPPARP 2-sits soffa 599:- med avtagbar klädsel i polyester. Design: Nike Karlsson. 
B119×D76, H69cm. Sits H39cm. Grå. 802.649.64

KLIPPAN 2-sits soffa 1995:- med avtagbar klädsel i 100% 
bomull. B180×D88, H66cm. Sits H43cm. GLOTTRA ferfärgad. 

691.302.35

NOCKEBY 2-sits soffa med  
schäslong vänster 7995:- med av-
tagbar klädsel i bomull och polyester. 
B277×D175/97, H82cm. Sits H44cm. 
TALLMYRA ljusbeige. 091.504.34

Så smart förpackad att du lätt 
kan ta hem den på bussen.

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

KLIPPAN
2-sits soffa

1995:-

KNOPPARP
2-sits soffa

599:-

NOCKEBY 
2-sits soffa med 
schäslong vänster

7995:-
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LYCKSELE LÖVÅS
2-sits bäddsoffa

2495:-

Nyhet VALLENTUNA serie  Design: Fredriksson/L Löwenhielm/
Hilland. Sittmodul med förvaring 2000:- med fast klädsel i  
polyester och med ytskikt av polyuretan. B80×D80, H45cm.  
MURUM beige. 103.294.07  Sittmodul med bäddfunktion och 
ryggstöd 5850:- med avtagbar klädsel i bomull, polyester, viskos 
och lin. Inklusive 2st ryggkuddar. Lägg till, ta bort och förändra 
funktioner som det passar dig. B93×D113, H84cm. Sits H46cm. 
Bäddmått 80×200cm. HILLARED grön. 291.497.98

LYCKSELE LÖVÅS 2-sits bäddsoffa 2495:- med avtagbar 
klädsel i polyester. B142×D100, H87cm. Sits H39cm. 
Bäddmått 140×188cm. VALLARUM gul. 091.498.98

SOLSTA 2-sits bäddsoffa 995:- med fast klädsel i 100% 
bomull. B137×D78, H72cm. Sits H39cm. Bäddmått 118×205cm. 
RANSTA mörkgrå. 100.871.06

SOLSTA
2-sits bäddsoffa

995:-

Kan snabbt göras om till en 
rymlig säng med förvaring för 
sängkläderna under sitsen.

Komfort 
dygnet runt
Sitt bekvämt på dagen och sov gott 
på natten. De här sofforna utnyttjar 
din yta effektivt och en del av dem 
har också dold förvaring. 

HOLMSUND
3-sits bäddsoffa

4995:-

HOLMSUND 3-sits bäddsoffa 4995:- med avtagbar klädsel i polyester. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B230×D91, H96cm. Sits H44cm. Bäddmått 140×200cm. NORDVALLA mellangrå. 291.406.27  MARYD 
brickbord 599:- i lackad massiv bok. Design: Carina Bengs. L58×B38, H58cm. Grå. 902.927.25

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

FRIHETEN hörnbäddsoffa 3495:- med fast klädsel i polyester. L230×D155/90, 
H85cm. Sits H44cm. Bäddmått 140×204cm. SKIFTEBO mörkorange. 403.007.56  
TINGBY sidobord med hjul 299:- med lackad yta. L50×B50, H45cm. Vit. 202.959.30

FRIHETEN hörnbäddsoffa

3495:-

Du kan förvara sängkläderna 
i förvaringsutrymmet 
under schäslongen.

Modulär och mångsidig.  
VALLENTUNA har sittmoduler 
som kan göras om till sovplatser. 

Nyhet VALLENTUNA
sittmodul med förvaring

2000:-

Nyhet VALLENTUNA
sittmodul med bäddfunktion 
och ryggstöd

5850:-
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Möbler gjorda 
av papper. 
På riktigt?

Vår passion är att göra saker bättre. Men innovation ska inte bara 
ske för sakens egen skull. Vi använder innovation för att skapa en 
ljusare framtid. Vilket ibland gör att vi ställer lite ovanliga frågor. Som 
exempel: går det att göra möbler av samma material som används till 
äggkartonger? Eller kan återvunnen och billig pappersmassa användas 
till annat än produktförpackningar? Det var exakt det vi frågade oss, 
och det var så vi började utforska möjligheterna att göra möbler av 
papper. Jo, du läste rätt, av papper.

F
rån ett land till ett annat. Ett IKEA 

designteam reste runt i världen för 

att besöka fabriker och leverantörer 

i jakt på ny inspiration och nya kunskaper. 

Resan från idé till prototyp är inte alltid 

helt rak eftersom hela pappersindustrin 

kännetecknas av djupt rotade traditioner. 

”De tyckte att vi var lite tokiga – det man 

själv tycker är fantastiskt, säger någon 

annan är omöjligt. Det är otroligt viktigt 

att behålla sin nyfkenhet”, säger designern 

Hanna Dalrot och ler. Enligt teamet var det 

en process som präglades av intensivt sam-

arbete: ”En sak är säker: de inser papprets 

värde och dess förmåga till förnyelse. De vet 

att det fnns ett värde i saker som männ-

iskor slänger”, förklarar Michael Nikolic,  

kreativ ledare. >>

Ovan | Michael Nikolic, kreativ ledare, 
med traditionella förpackningar från 
pappersindustrin, bland annat en ägg-
kartong – och det var här innovationen 
och resan på allvar började för IKEA.

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogen-appen.
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dem lätta att ta isär så att man kan separera 
materialen när produkten har nått slutet av 
sin livslängd. Det är först då den verkligen går 
att återvinna. En sofa i papper följer denna 
logik. Det handlar inte om själva papperet, 
det handlar om människor som medvetna 
köpare. Jag tycker IKEA har ett ansvar för 
att skapa produkter som uttrycker denna flo-
sof. Ibland uppstår magiska ögonblick. Som 
när man kommer till en fabrik och alla först 
är emot alla förändringar, men efter ett tag 
blir väldigt begeistrade och engagerade. Då 
känns det som ren magi. ”Pappersmassa, pap-
perslera, papperslim, pappersbomull och tvätt-
bart papper – möjligheterna känns oändliga!

Användningsmöjligheterna för papper tes-
tas löpande och utvecklas till något som kan 
omvandlas till produkter som tidningar, mjölk-
kartonger eller andra förpackningar. Det åter-
står fortfarande massor av idéer, tester och 
upptäckter, men frågan är fortfarande: kom-
mer det att göras IKEA möbler av papper? 
Svaret: Det bästa ligger framför oss. Än vet 
ingen riktigt hur det kommer att sluta. ”Det 
här är ett helt nytt sätt att jobba med mate-
rial, och det har aldrig gjorts någon produk-
tion i den här skalan, så det är ett väldigt 
djärvt projekt. Det beror på så många olika 
detaljer – materialets sammansättning, tjock-
lek och skalets konstruktion. Vi måste kunna 
reglera tre eller fyra aspekter samtidigt. Så 
det är självklart lite av en resa”, säger Maja. 
Hos IKEA kan det löna sig att behålla sin nyf-
kenhet. Om vi slutar ifrågasätta vårt förhåll-
ningssätt eller våra produkter, så kommer vi 
bara att skapa sånt som redan fnns. Vi strä-
var alltid efter det originella, det nyfkna, det 
djärva – något som är bättre för dig. Till exem-
pel möbler gjorda av papper.

Att behålla miljömedvetenheten var design-
teamets främsta fokus. ”Pappersindustrin 
hanterar en stor mängd avfall. Så vi tänkte 
att i stället för att tillverka förpackningar 
som till slut slängs, återanvänds eller åter-
vinns till en ny förpackning, varför inte 
skapa något vackert av detta? Det är i dessa 
situationer som IKEA är som bäst – när vi 
gör saker på ett annorlunda sätt”, fortsätter 
Nikolic. I dag har nio olika material valts 
ut och papper utgör själva basen. ”Det är 
ett underbart material som kan användas 
på massor av sätt, men det är också ganska 
komplext.” Pappersmassa är en av teamets 
främsta upptäckter. Det är i grunden retur-
papper som görs till pappersmassa och pla-
ceras i en form. När massan formats blir den 
ett hårt skal beroende på valet av tjocklek 
och design. Processen påminner om meto-

der som används för att gjuta eller forma 
andra traditionella material, som keramik, 
plast eller metall. Men här handlar det om 
papper. Fibrernas längd och mängden lim 
är avgörande för slutproduktens hårdhet 
och kvalitet. Andra tillsatser kan medföra 
andra egenskaper, t.ex. göra det vattenav-
visande eller ge en färg. Teamet har job-
bat med att utveckla välkonstruerade och 
snygga produkter som också kan demonte-
ras. Designern Maja Ganszyniec nämner 
sin pappa som nyligen gjorde sig av med 
sin sofa: ”Det tog honom nästan två dagar 
att sortera de olika materialen för återvin-
ning. Vem vill lägga två dagar på att ta isär 
en sofa? Ingen. Så de festa av oss slänger 
bara hela sofan som den är, och det är inte 
bra för miljön. Därför är det viktigt för oss 
att designa produkterna på ett sätt som gör 

”Vi jobbar med framtiden 
och vi vill hela tiden göra 
något som är bättre. För mig 
handlar det om att påverka 
människors vardag till det 
bättre och att förhoppningsvis 
lösa nya problem längs vägen.  
Men vi har långt kvar och det 
bästa ligger framför oss.”
Michael Nikolic, kreativ ledare

”Jag föredrar att bevara imperfektionerna i 
hantverket så att de syns. Även om en produkt 
är massproducerad så tycker jag det är fnt att 
alla exemplar inte är exakt likadana eller har 
exakt samma färgnyans.”
Hanna Dalrot, designer

Nedan | Designern Hanna Dalrot 
upptäckte att arbetet med papper 
gav möjligheter som hon inte kun-
nat föreställa sig. Att gjuta de här 
krukorna i olika färger var bara en 
av dem. 

Höger | Michael Nikolic, kreativ 
ledare, tillsammans med projektets 
designers Hanna Dalrot och Maja 
Ganszyniec i deras ”pappersverks-
tad” på IKEA of Sweden i Älmhult.
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JENNYLUND fåtölj 1795:- med avtagbar 
klädsel i 100% bomull. B78×D85, H84cm. Sits 
H43cm. VIDESLUND ferfärgad. 191.295.74

Nyhet GRÖNADAL gungstol 1495:- i klarlackad rotting, massiv ask 
och stål. Design: Lisa Hilland. B57×D82, H86cm. Sits H42cm. Grå/natur. 
903.200.97

STRANDMON öronlappsfåtölj 1995:- med 
fast klädsel i polyester. B82×D96, H101cm. Sits 
H45cm. SKIFTEBO grön. 003.056.14

TULLSTA fåtölj 1495:- med avtagbar klädsel 
i polyester. B80×D70, H77cm. Sits H45cm. 
NORDVALLA mellangrå. 191.295.50

TULLSTA fåtölj

1495:-

STRANDMON
öronlappsfåtölj

1995:-

JENNYLUND
fåtölj

1795:-

Sitt som du vill
Och slappa med stil. I en fåtölj 
som matchar just den stil du gillar. 
Ensam eller i sällskap av andra. 

Handfätad rotting ger god komfort 
och åldras med behag.

BOSNÄS fotpall med förvaring 149:- med avtagbar klädsel 
i 100% bomull. L36×B36, H36cm. RANSTA vit. 802.621.54

BOSNÄS
fotpall 
med förvaring

149:-

NOLMYRA fåtölj 299:- i klarlackat björkfaner och polyester. Design: Jooyeon Lee. 
B64×D75, H75cm. Sits H40cm. Grå. 102.335.32

NOLMYRA
fåtölj

299:-

POÄNG serie i klarlackat björkfaner. Design: Noboru Nakamura. Fåtölj 2495:- med klädsel 
i genomfärgat narvläder. B68×D82, H100cm. Sits H42cm. Björkfaner/SEGLORA natur. 
591.814.90  Barnfåtölj 299:- med klädsel i 100% bomull. B47×D60, H68cm. Sits H25cm.
Björkfaner/ALMÅS natur. 901.165.53

EKERÖ fåtölj 1295:- med fast klädsel i polyester. 
Design: Eva Lilja Löwenhielm. B70×D73, H75cm. 
Sits H43cm. SKIFTEBO orange. 802.628.80

EKERÖ fåtölj

1295:-

Nyhet GRÖNADAL
gungstol 

1495:-

POÄNG fnns i två storlekar 
så att alla i familjen kan ha 
en egen.

En uppdaterad version av en 
IKEA favorit från 1951. Här 
sitter du bekvämt tack vare 
den höga ryggen. 

POÄNG fåtölj

2495:-

EKENÄS fåtölj

1995:-

EKENÄS fåtölj 1995:- med fast klädsel i polyester och viskos. 
Design: Ola Wihlborg. B86×D78, H90cm. Sits H46cm.
HENSTA mörkbrun. 502.766.52
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SVALSTA satsbord  

799:-/set om 2

SVALSTA satsbord 799:-/set om 2 i betsat, klarlackat askfaner. 
Storlekar: 1st 55x45x40cm och 1st 73x64x46 cm. 
Svartbrun. 602.806.77

Tre funktioner i samma 

produkt – sidobord, serverings-

bricka och förvaring.

En soffa 
utan soffbord?
Det skulle kännas konstigt. Tomt, 
liksom. Och var skulle man ställa 
glasen och snacksen? Hos oss 
hittar du soffbord för både 
flmmys och sällskapsspel.

SANDHAUG

brickbord

799:-/st

SANDHAUG brickbord 799:-/st i klarlackad rotting och lackat stål. 
Design: D Wahl/A Fredriksson. Ø63, H45cm. Natur/vit. 402.972.59

LINDVED sidobord 199:- i lackat 
stål. Design: Ehlén Johansson. 
Ø50, H68cm. Vit. 301.256.97MALMSTA soffbord 1495:- i betsat, klarlackat askfaner och 

härdat glas. Design: Ebba Strandmark. L130×B80, H52cm. 
Svartbrun. 602.611.84

KRAGSTA

soffbord

995:-

LINDVED

sidobord

199:-

KRAGSTA soffbord 995:- med lackad yta.  
Design: Carina Bengs. Ø90, H48cm. 
Vit. 202.866.38

01  LISABO sidobord

799:-

HEMNES

avlastningsbord 1495:-

1295:-
HEMNES avlastningsbord 1295:- 

1495:- i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Carina Bengs. L157×B40, H74cm. 
Rödbrun. 203.296.28  Korgar säljs separat.

LIATORP soffbord 2295:- med lackad yta och härdat glas. 
Design: Carina Bengs. L93×B93, H51cm. Vit. 500.870.72

LIATORP

soffbord

2295:-

LACK serie med lackad yta. L55×B55, H45cm. 01 Sidobord 49:- Vit. 
200.114.13  02 Sidobord 49:- Gul. 103.242.78

01 LACK

sidobord, vit

49:-

MALMSTA

soffbord

1495:-

Under glasskivan kan du  

visa upp dina fnaste saker.

01–02 LISABO serie i klarlackat askfaner och massiv björk. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. 01 Sidobord 799:- L45×B45, H45cm. 102.976.56  

02 Soffbord 995:- L70×B70, H50cm. 902.976.57

RISSNA

soffbord

1495:-

RISSNA soffbord 1495:- med lackad yta och betsad, 
klarlackad massiv bok. Design: Ola Wihlborg. L160×B55, H40cm. 
Beige. 002.972.42

Varje ben i massiv björk har endast ett fästbeslag 
vilket gör det här bordet i askfaner lätt att 
montera. Så du kan börja njuta av den varma, 
naturliga känslan hos LISABO nästan på en gång 
du kommit hem.

02

Soffbord

02
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Känns som hemma 
Mattor, kuddar, plädar och gardiner 
kan förvandla ditt rum till en plats 
som känns helt rätt för dig. Du får 
värme, mjukhet och en personlig 
stil som hälsar dig välkommen 
varje gång du kommer hem. 

01 Nyhet GÖRLÖSE matta, kort lugg 199:- med lugg i polypropen. 
Design: S Edholm/L Ullenius. B133×L195cm. Svart/vit. 503.208.48  
02 Nyhet PANDRUP matta, kort lugg 399:- med lugg i polypropen. 
Design: S Edholm/L Ullenius. B133×L195cm. Flerfärgad. 103.208.50

Nyhet VÅRSTJÄRNA pläd 99:-/st
i polyester. Design: Synnöve Mork.
B130×L180cm. Flerfärgad. 403.202.12

Nyhet MATTRAM metervara 49:-/m 
i 100% bomull. Design: Niina Aalto. B150cm. 
Orange. 003.200.25

Sy egna kuddfodral och 
gardiner med IKEA meter-
vara. På IKEA.se hittar du 
fer sytips.

01  Nyhet GÖRLÖSE
matta, kort lugg

199:-

Nyhet VÅRSTJÄRNA
pläd

99:-/st

Nyhet MATTRAM
metervara

49:-/m

01 Nyhet PENNINGGRÄS kudde 39:- i 100% 
bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. L30×B60cm. 
303.200.19  02 Nyhet MATTRAM kudde 39:- 
Design: Niina Aalto. 503.200.23  
03 Nyhet HÖSTFIBBLA kudde 39:-  303.200.24  
Handla online på IKEA.se

Det kan vara ett av världens äldsta trick, men det fungerar 
fortfarande. Inget lyfter rummet så effektivt som en mjuk och 
färgglad kudde.
Eller två. Eller varför inte tre, när vi ändå håller på?

Nyhet MATTRAM gardiner  
249:-/par i polyester och bomull. 
Design: Niina Aalto. B145×L250cm. 
Vit/svart. 803.210.78  TUPPLUR 
mörkläggande rullgardin 179:-  
i polyester. B120×L195cm. 
Vit. 902.905.52

Nyhet MATTRAM gardiner

249:-/par

Med en mörkläggande rullgardin 
kan du reglera ljusinsläppet 
som du vill. 

02

Boosta känslan av mjukhet

Nyhet

39:-/st

02

01

03
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Hayley
Chef för textilavdelningen, Australien 

När du använder fera olika lager textilier i 
fönstren får du större kontroll över hur du kan 
reglera ljusinsläpp och insyn samt även hur 
mycket värme som går in eller ut. Du kan också 
kombinera olika typer av tyger, strukturer 
och färger för att skapa en estetisk effekt som 
återspeglar din personlighet.

Luften i bikupekonstruktionen 
fungerar som ett isoleringslager 
och hjälper dig minska 
uppvärmningskostnaderna.

Vi har tagit bort alla hängande snören 
från våra gardiner och rullgardiner 
så att de ska vara säkrare för barn.

Nyhet SKOGSKLÖVER rullgardin 299:- med väv i polyester
och nylon. Skenor i aluminium. Design: David Wahl.
B100×L195cm. Grå. 603.145.97

HOPPVALS plisségardin, dubbel 249:- i fbertyg av polyester. 
B100×L155cm. Beige. 703.191.27

01 PRAKTLILJA mörkläggningsgardiner 499:-/par 
i polyester. B145×L250cm. Grå/beige. 603.086.19  
02 VIVAN gardiner 99:-/par i polyester och bomull. 
B145×L250cm. Vit. 602.975.69

Nyhet BIRKET metervara 49:-/m 
i 100% bomull. B150cm. 
Flerfärgad. 203.200.34

Nyhet SKOGSKLÖVER
rullgardin

299:-

HOPPVALS
plisségardin, 
dubbel

249:-

Nyhet BIRKET metervara 

49:-/m

01  SANELA gardiner 599:-/par

499:-/par

03  Nyhet STRANDKÅL
kuddfodral

79:-

05  SANELA
kuddfodral 59:-/st 

49:-/st

01 SANELA gardiner 499:-/par  599:-/par
i 100% bomullssammet. B140×L250cm. 
Grågrön. 903.209.26  02 Nyhet KLIPPÖRT 
kuddfodral 49:-/st i bomull och polyester. 
Design: J Booy/K Booy. L50×B50cm.  
Gul/svart. 803.200.31  03 Nyhet STRANDKÅL 
kuddfodral 79:- i polyester. L40×B65cm. 
Blå/grön. 403.210.37  04 GURLI pläd 79:- 
i akryl och polyester. B120×L180cm. Svartblå. 
003.261.07  05 SANELA kuddfodral 49:-/st 
59:-/st i 100% bomullssammet. L50×B50cm. 
Ljusgul. 003.266.97  06 Nyhet BIRKET 
matta, lång lugg 1295:- Lugg i polypropen. 
B200×L200cm. Gul/grå. 103.220.62

01  PRAKTLILJA
mörkläggnings-
gardiner

499:-/par

02

02

04

06

02
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03  Nyhet KUDDVIVA
kuddfodral 

79:-/st

06  Nyhet RENREPE
kuddfodral 

49:-/st

Nyhet VIDGA
gardinskena, 1 spår

70:-
Nyhet KUNGSLILJA
gardiner med omtag

499:-/par

01  Nyhet REMVALLEN
kuddfodral

129:-

05  URSULA
pläd

299:-

Nyhet KUNGSLILJA gardiner med omtag 499:-/par i 56% ramie och 
44% bomull. B145×L250cm. Grå/vit. 003.129.02

Nyhet VIDGA gardinskena, 1 spår 70:- i aluminium och plast. Design: 
David Wahl. L140cm. Vit. 702.991.53  Nyhet VIDGA väggbeslag 40:-/st 
L12cm. Vit. 702.991.48  HUGAD gardinstång 40:- i lackat stål. 
L120–210cm. Vit. 102.171.41

PÄRLBLAD gardiner 299:-/par i 100% bomull. 
B145×L250cm. Vit. 803.128.99

01 Nyhet REMVALLEN kudd-
fodral 129:- i 80% bomull och 
20% polyester. L40×B65cm. Blå/
vit. 603.210.41  02 DAGGVIDE 
kuddfodral 59:- i 100% bomull. 
L50×B50cm. Grå/ferfärgad. 
303.147.49  03 Nyhet LÖVKOJA 
kuddfodral 49:- i 100% bomull. 
L50×B50cm. Blå/vit. 203.125.19

Den här handvävda mattan är naturligt 
slitstark och smutsavvisande. 
Använd bägge sidorna så  
håller den längre.

01 AINA gardiner 499:-/par i 100% lin. B145×L250cm. 
Mörkgrå. 902.809.11  02 VIGDIS kuddfodral 79:-/st i 100% 
ramie. L50×B50cm. Blå. 703.170.29  03 Nyhet KUDDVIVA 
kuddfodral 79:-/st i 100% bomull. Design: Synnöve Mork. 
L40×B65cm. Flerfärgad. 003.265.03  04 Nyhet  RÖDARV kudde 
249:- med fodral i 100% bomull. Stoppning av andfjädrar. 
Design: Eva Lundgreen. L40×B65cm. Flerfärgad. 803.264.86  
05 URSULA pläd 299:- i 100% bomull. B120×L180cm. Vit. 
302.006.96  06 Nyhet RENREPE kuddfodral 49:-/st i 100% 
bomull. Design: Paulin Machado. L50×B50cm. Flerfärgad. 
303.265.06  07 Nyhet KATTRUP matta, slätvävd 1795:-/st 
i 100% ull. Handvävd av skickliga hantverkare och därför helt 
unik. B170×L240cm. Rostbrun. 303.340.35

PÄRLBLAD gardiner

299:-/par

02

03

02

04

06

01  AINA gardiner

499:-/par

07

Vänd på kudden när du känner 
för något nytt – baksidan ser 
annorlunda ut.

Ett nytt och enklare sätt att hänga 
gardiner – allt som behövs är en 
insexnyckel och några klick.
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Nyhet ROSKILDE matta, slätvävd 799:- i polypropen. Design: Synnöve Mork. 
För inom-/utomhusbruk. B200×L250cm. Grönblå. 603.221.06

HULSIG
matta, kort lugg

99:-

VALLÖBY matta, kort lugg 599:- med lugg i polypropen. B133×L195cm. 
Beige/blå. 803.074.83

MORUM matta, slätvävd  249:- 299:- med slityta 
i polypropen. Baksida i syntetisk latex. 
För inom-/utomhusbruk. B80×L200cm. Beige. 602.035.80

ÅDUM matta, lång lugg 399:- 
med lugg i polypropen. Ø130cm. 
Ljusgrön. 103.194.89

STOCKHOLM matta, kort lugg 2995:- med slityta i 100% 
ren ny ull. Varp i 100% bomull. Handvävd av skickliga hant-
verkare och därför helt unik. Design: Maria Vinka. 
B170×L240cm. Gul. 702.290.37

Den slätvävda ytan är tålig 
och lätt att hålla ren. Perfekt 
under matbordet – inne 
eller ute.

ÅDUM
matta, lång lugg

399:-

VALLÖBY
matta, kort lugg

599:-

Nyhet ROSKILDE
matta, slätvävd

799:-

Gjord av sisal och därför naturligt 
slitstark och fäcktålig.

01 Nyhet SJÖSLEV matta, slätvävd 499:- 
i 97% jute och 3% ull. Design: Paulin Machado. 
B133×L195cm. Off-white/svart. 602.852.60  
02 Nyhet TILST matta, slätvävd 249:-/st 
i 100% jute. Design: Paulin Machado. B70×L160cm.  
Natur/ferfärgad. 202.852.62  03 Nyhet SATTRUP 
matta, slätvävd 1295:- i 79% jute och 21% sisal. 
Design: Paulin Machado. B180×L224cm. Natur. 
002.852.58  04 Nyhet TERNSLEV matta, slätvävd
1495:- i 100% jute. Design: Paulin Machado. 
B250×L250cm. Natur/svart. 402.852.56  

02  Nyhet TILST
matta, slätvävd

249:-/st

01  Nyhet SJÖSLEV
matta, slätvävd

499:-

HULSIG matta, kort lugg 99:- med slityta i polypropen. Baksida i latex. 
Design: Synnöve Mork. B120×L180cm. Grå. 102.502.01

Handvävd i jute som 
odlas ekologiskt och är 
100% återvinningsbart.

STOCKHOLM
matta, kort lugg

2995:-
Gjord av ren ny ull som gör 
mattan naturligt slitstark 
och smutsavvisande – 
och dessutom ljuddämpande.

MORUM
matta, 
slätvävd 299:- 

249:-

Klarar regn, sol och smuts 
och kan därför användas 
utomhus också.

03

04
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D
et är den extremt korta versionen 

av vad som hände när Pankaj Date, 

afärsutvecklare på IKEA i Indien, 

blev ombedd att besöka vävcentret hos en 

IKEA leverantör tillsammans med ett team 

från IKEA. Han var nyfken på den unika form 

av handvävning som görs på en punjavävstol, 

och han frågade vävarna om han fck sätta sig 

ner och pröva. ”Jag satte mig ner och försökte 

väva, och det gick helt enkelt inte. Det var 

märkligt. Efter tio minuter började jag svet-

tas. Det var frustrerande att jag inte klarade 

att göra ens en enkel väv, trots alla mina kun-

skaper”, säger Pankaj. ”Så jag skyllde på väv-

stolen – att sittlösningen inte var rätt, att jag 

inte kunde röra mig eller att sitshöjden var fel 

och gjorde att jag fck ont i ryggen.”

Den upplevelsen, i kombination med en stor 

dos IKEA envishet, drev Pankaj till att under 

närmare två års tid jobba för att förbättra och 

modernisera vävstolen. Hans arbete genom-

fördes parallellt med ett IKEA initiativ för att 

utveckla Indiens 300-åriga hantverk med hand-

vävning genom att inrätta centrala vävcenter 

med rättvisa löner, bra arbetsförhållanden och 

stabila anställningar. Pankaj insåg snabbt att 

dessa två projekt var beroende av varandra – 

bättre löner skulle kräva efektivare produk-

tion och det skulle en rekonstruerad vävstol 

kunna bidra till. Dessutom var nya arbetare 

inte särskilt entusiastiska inför att arbeta på 

den befntliga vävstolen eftersom den var svår 

att hantera, framför allt för kvinnor. Så Pan-

kaj kände att det bara fanns en sak att göra.

”Vävstolen måste göras om”, kommer han 

ihåg att han tänkte. Men det var lättare sagt 

än gjort. Det fnns ingen större industriell 

aktör som tillverkar handvävstolar, förklarar 

han. Vävstolarna, som är helt manuella, är 

ramar som oftast satts samman som tillfälliga 

vävstolar av lokala arbetare på den indiska 

landsbygden. >>

Envishet  
är en dygd
Vad händer när en IKEA medarbetare som har studerat väv- och 
textilteknologi upptäcker att han inte klarar av att väva på en 
gammal punjavävstol? Jo, då rekonstruerar han den så att han själv, 
och många andra, enkelt ska kunna använda den.

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogen-appen.

Höger | Kantsömmen på  
mattan görs för hand. 
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Ovan | Det här är en punja som bety-
der ”hand” på hindi. Ett traditionellt 
verktyg som används för att trycka 
ihop inslagsgarnet. Den används ibland 
fortfarande, men endast för att göra 
mindre justeringar.

Ovan | Mattorna har bränts, tvättats, 
torkats och sträckts ut innan de kan 
börja rullas ihop.

Höger | När mattorna har tvättats 
hängs de upp för att torka i solen.

”Jag var fera gånger väldigt nära att bryta ihop och 
tänkte att projektet var kört. Men min chef sa åt mig 
att inte ge upp: ’Jag tror på dig och din idé.’”
Pankaj Date

Ett urval  
av handgjorda 
IKEA mattor

RASKMÖLLE matta, slät-
vävd 1795:- 1995:- Slityta i 
100% ren ny ull. Varp av 100% 
bomull. B170×L240cm. Svart. 
003.146.56

STOCKHOLM matta, slätvävd 
2995:- Slityta i 100% ren ny ull. 
Varp av 100% bomull. Design: 
Kazuyo Nomura. B250×L350cm. 
Rutig grön. 902.394.22

ALVINE matta, slätvävd 
2495:- Slityta i 100% ren 
ny ull. Varp av 100% bomull. 
B170×L240cm. Grå. 403.146.78

Ingen maskintillverkare visade något intresse för projektet. 
Så för att ta fram en egen modell reste Pankaj runt på gro-
piga, regnskadade vägar för att besöka bilverkstäder på jakt 
efter reservdelar tillsammans med leverantörens ingenjörer. 
Det hela blev inte lättare av de lokala dialekterna som ledde 
till en hel del språkproblem. På ett ställe kunde den lokale 
bilmekanikern i närheten av fabriken inte slutföra en upp-
gift i tid, eftersom han under fera dagar varit utan ström.

”Jag var fera gånger väldigt nära att bryta ihop och tänkte 
att projektet var kört eftersom vi hade så lite tid och resur-
ser”, säger Pankaj. ”Men min chef sa åt mig att inte ge upp: 
’Jag tror på dig och din idé.’”

Efter många månader lyckades Pankaj, med hjälp av bland 
andra tillverkningsspecialisten Deep Saluja och kvalitets- 
utvecklaren Sabarinath P, ta fram fyra mindre modeller. En 
av dessa framställdes i tre prototyper som skulle testas av 
vävarna under två månader. Sedan kom nästa hinder. Vad 
händer om vävarna vägrar arbeta på den? 

”Först ville de inte”, säger han. De vägrade helt enkelt testa 
den här konstiga nya ”maskinen”. Men långsamt började de 
ändra inställning. Vävarna gillade snart att arbeta med väv-

stolen och sa att de kände sig mindre trötta efter arbets-
dagen. Den förbättrade komforten gav också en känsla av 
stolthet och prestige. Den nya konstruktionen fördubblade 
dessutom produktiviteten. I dag används närmare 600 nya 
punjavävstolar i Indien och Bangladesh. Det gör det möj-
ligt för vävcentren att anställa fer, däribland en hög andel 
kvinnor. År 2017 kommer 3 500 vävstolar vara i drift och 
ännu fer vävare kommer att få del av fördelarna med den 
nya vävstolen. Faktum är att den kan få ännu större sprid-
ning – IKEA har beslutat att inte patentskydda vävstolen så 
att andra inom mattindustrin också kan få tillgång till den. 

Pankaj är mycket nöjd med att ha bidragit till att bevara 
och utveckla handvävningen som hantverk, att han haft en 
positiv påverkan på människors försörjning och att han lyck-
ats skapa en hållbar lösning för IKEA. Och till slut kunde 
han också själv väva på en punjavävstol.

Nedan | Kvinnlig vävare använder den 
nya punjavävstolen. 
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Väggar med vyer
Varje vägg är som en tom duk där 
du kan uttrycka din personlighet. 
Lite konst, några inramade bilder eller 
ett collage av dina favoritföremål. 
Ett galleri bara för dig. 

01  SKURAR
väggklocka

129:-

02  Nyhet GRÖNBY
tavla

499:-/set om 4

Nyhet NACKSTA
ram för 3 bilder

99:-

POFFARE
väggklocka

199:-

Nyhet MANTEBO
tavla, Taxi i New York

449:-

TOLSBY
ram för 2 bilder

9:-

Nyhet MANTEBO tavla 449:- i plast och förkromat stål. B70×H50cm. 
Taxi i New York. 503.191.66  Nyhet KOPPARFALL tavla 299:- i aluminium 
och plast. B32×H72cm. New York-destinationer. 903.191.88

POFFARE väggklocka 199:- i stål, plast och glas. Design: Maria Baliova. 
B24×D8, H27cm. Vit. 802.870.84

TOLSBY ram för 2 bilder 9:- i plast. 
Design: Henrik Preutz. Bildmått 
B10×H15cm. Vit. 301.510.35  
Konstkort säljs separat.

Nyhet NACKSTA ram för 3 bilder 
99:- i folie och stål. B30cm. Vit. 
103.191.73  Konstkort säljs separat.

GUNNABO ram 179:- i folie och plast. 
Design: M Warnhammar/A Fredriksson. Bild-
mått B50×H70cm. Passepartout medföljer.
Svart. 302.917.81  Affsch säljs separat.

01 SKURAR väggklocka 129:- i lackat stål och plast. Design: Ehlén Johansson. Ø32cm. Vit. 903.104.18  02 Nyhet GRÖNBY 
tavla 499:-/set om 4 motiv av Lupen Grainne. Innehåller 1st upphängningsmall och 2st bilder 37x28cm, 1 bild 78x30cm och 
1 bild 57x36cm. Målarduk. 303.292.94  03 VIRSERUM ram 99:-/st i folie och glas. Design: Carina Bengs. Bildmått B30×H40cm. 
Passepartout medföljer. Guldfärgad. 602.323.99  Affsch säljs separat. 04 Nyhet SKURAR ram 59:-/st i lackat stål och plast. 
Design: Ehlén Johansson. Bildmått B13×H18cm. Vit. 503.106.27  Konstkort säljs separat.  05 Nyhet SKURAR noteringstavla 179:- 
i lackat stål och förzinkat stål. Design: Ehlén Johansson. L52×B37cm. Vit. 103.106.29

Kan placeras på en vägg eller 
över en dörr - eller stående  

med praktisk förvaring.

Upphängningsmall med-
följer vilket gör det 
lättare för dig.

Magnetisk tavla som även 
kan hängas horisontellt.

03

04

04

05

GUNNABO
ram

179:-
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SLÅENDE
present- 
pappersrulle

59:-/3st

STOCKHOLM
ljusstake för 3 ljus

149:-

LUGGA
doftljus i glas

29:-

SKURAR
ljushållare

29:-
01  GLASIG
ljushållare 

19:-/3st

SINNLIG
doftljus
i glas 

12:-

FIRANDE vas

299:-

VÄSNAS
värmeljushållare

4:-/st

STOCKHOLM ljusstake för 3 ljus 149:- 
i rostfritt stål. Design: Monika Mulder. 
B27, H11cm. 103.033.94

SLÅENDE presentpappersrulle 59:-/3st i papper. 
L3×B0,7m. Blandade pastellfärger. 403.132.59

SKURAR ljushållare 29:- i lackat stål. Design: 
Ehlén Johansson. H11cm. Vit. 602.360.43

LUGGA doftljus i glas 29:- i klarglas och doftande paraffn/vegetabiliskt 
vax. H7,5cm. Blomstrande romantik/rosa. 702.592.13

FIRANDE serie i glas. Svart. Design: Martin Bergström. Skål 249:- Ø35cm. 
003.057.70  Vas 299:- H40cm. 902.585.47

HÅRFIN ljusstake/ljushållare 199:-/set om 3 
i lackat stål. Innehåller 3st ljusstakar/ljushållare 
H22/28/33cm. Design: Katarina Andersson. 
Grå. 803.111.59

SINNLIG doftljus i glas 12:- i glas och 
doftande paraffn/vegetabiliskt vax. H7,5cm. 
Saftigt äpple/grön. 402.363.55

En stund av ljus
En enda liten ljuslåga kan få tillvaron 
att snurra lite långsammare. Levande 
ljus ger värme och gör att vardagens 
små stunder kan lysa lite mer.

HÅRFIN
ljusstake/ljushållare

199:-/set om 3
VÄSNAS värmeljushållare 4:-/st 
i klarglas. Design: Ehlén Johansson. 
Ø6, H6cm. 602.590.96

01–03 GLASIG serie i klarglas.
Design: J Jelinek/N Karlsson. 
01 Ljushållare 19:-/3st B7×H3,5cm. 
202.591.40  02 Ljusfat 9:- L10×B10, 
H1,5cm. 602.591.43  03 Lykta 79:- 
Det klara glaset refekterar och 
förstärker ljuslågans varma sken.  
För blockljus med max. Ø8cm. 
B19, H22cm. 102.591.45

Gjord för hand vilket 
gör varje vas unik.

02

03
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VÄSNAS värmeljushållare 4:-/st i klarglas. 
Design: Ehlén Johansson. Ø6, H6cm. 602.590.96  
Handla online på IKEA.se

Kan det bli  
för mycket mys? 

Med VÄSNAS värmeljushållare är det ju fer desto bättre som 
gäller. Så passa på att köpa ett helt gäng. Eftersom de kan 
staplas tar de inte upp så mycket plats i skåp eller lådor när 
de inte används.

VÄSNAS
värmeljushållare

4:-/st

Den mässingsfärgade metallen 
skapar ett varmt sken från det 
tända värmeljuset.

Nyhet STILLHET
värmeljushållare

69:-/st

STOCKHOLM skål 249:- i rostfritt stål. 
Design: Monika Mulder. Ø20, H10cm. 
Mässingsfärgad. 603.113.39

Nyhet STILLHET värmeljushållare 69:-/st 
i rostfritt stål. Design: Monika Mulder. Ø13,5, H7cm. 
Mässingsfärgad. 503.112.88

01–02 VÅRVIND serie i glas. Munblåst; varje 
vas är formad av en skicklig hantverkare. Brun. 
Design: Monika Mulder. 01 Vas 199:- H40cm. 
403.112.84  02 Vas 99:- H30cm. 603.112.83

VASEN vas 15:- i klarglas. Design: Åsa Gray. 
H20cm. 000.171.33

BLOMSTER ljusstake 99:-/set om 3 
Innehåller 3st ljusstakar H24/28/32 cm i klar-
glas och aluminium. Munblåst; varje ljushållare 
är formad av en skicklig hantverkare.  
Design: P Amsell/B Berlin. 501.325.69

STOCKHOLM
skål

249:-

BLOMSTER ljusstake

99:-/set om 3

VASEN
vas

15:-

01  VÅRVIND
vas, H40cm

199:-

02
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Nyhet DRAGET
hylla

249:-

VALJE
väggskåps-
kombination

1380:-

BESTÅ
förvarings-
kombination 

3850:-

BESTÅ förvaringskombination 3850:- i folie och härdat glas. 
B120×D40, H192cm. Vit/VALVIKEN gråturkos/SINDVIK vit/
klarglas. 091.386.49  Belysning säljs separat.

VALJE väggskåpskombination 
1380:- i folie. Design: Jon Karlsson. 
B105×D30, H103cm. Röd/vit. 
991.721.63  Belysning säljs separat.

BILLY bokhyllekombination 1497:- i betsat 
askfaner. Design: Gillis Lundgren. B240×D28, 
H106cm. Brun. 291.564.06  

Gummi under varje hyllplan 
dämpar ljudet och ger 
den här lätta hyllan 
en robust känsla.

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s.311.

Nyhet DRAGET hylla 249:- 
i lackat stål. B60×D30, H140cm. 
Ljusgrå. 203.286.81

BILLY
bokhylle-
kombination

1497:-
02

04

01

03

Allt på sin plats  
Fristående hyllor och skåp gör det 
lätt att bygga den förvaring du 
behöver – och att göra det mesta 
av det utrymme du har.

Michael
Säljansvarig, Sverige

Med modulär förvaring kan du skapa dina 
egna unika kombinationer som bäst passar det 
utrymme du har – oavsett storlek och form. Och 
om du någon gång fyttar tar du bara med dig 
modulerna och installerar dem på ett sätt som 
passar ditt nya hem i stället. 

03

01

Färgstark modulförvaring som du 
bygger på ditt eget sätt – stapla eller 
montera på väggen, en ensam modul 
eller många tillsammans. 

02 Nyhet LIXHULT
skåp, B25×D25, H25cm.

149:-/st

01–04 Nyhet LIXHULT serie i lackat 
stål. Design: Jon Karlsson. 01 Skåp 
199:-/st B35×D35, H35cm. Orange. 
903.286.68  Blå. 103.286.67  
02 Skåp 149:-/st B25×D25, H25cm. 
Vit. 503.286.65  Gul. 303.286.66  
03 Skåp 299:-/st B35×D35, H82cm. 
Grön. 303.286.71  Röd. 503.286.70   
04 Skåp 299:- B60×D35, H57cm. 
Grå. 703.286.69
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VITTSJÖ
hylla

699:-

BRUSALI
högskåp med dörrar

1295:-

MALSJÖ
vitrinskåp

3495:-

HEMNES skåp med panel-/vitrin-
dörrar 2495:- i betsad, klarlackad 
massiv furu och härdat glas. Design: 
Carina Bengs. B90×D37, H197cm. 
Rödbrun. 503.296.22

VITTSJÖ hylla 699:- i lackat stål, härdat glas och folie. Design: 
Johan Kroon. B100×D36, H175cm. Svartbrun. 202.133.12

MALSJÖ vitrinskåp 3495:- i betsat, 
klarlackat askfaner och härdat glas. 
Design: Carina Bengs. B103×D47, 
H141cm. Svart. 603.034.81

Mjukstängande skjutdörrar 
skyddar mot damm och  
sparar plats.

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

FABRIKÖR vitrinskåp 1495:- i lackat stål och 
härdat glas. Design: Nike Karlsson. B57×D47, 
H150cm. Mörkgrå. 002.422.78   
Handla online på IKEA.se

Din nya utställning

Låt FABRIKÖR skydda och visa upp dina favoritsaker. Ett robust 
vitrinskåp inspirerat av industrimöbler och medicinskåp – och ett 
intressant blickfång som ger dina fnaste skatter den exponering 
som de förtjänar.

FABRIKÖR
vitrinskåp

1495:-

BRUSALI högskåp med dörrar 1295:- i folie. B80×D48, H190cm. 
Vit. 803.022.87

HEMNES
skåp med panel-/vitrindörrar

2495:-
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Inte bara för din tv
Tv:n går hand i hand med massor 
av andra saker, som fjärrkontroller, 
ljudsystem och spelkonsoler. Skaffa 
dig en praktisk förvaring som  
passar ditt sätt att använda din tv.  

TOCKARP tv-bänk 799:- i folie. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B114×D38, H57cm. Vit. 103.006.30

TOMNÄS tv-möbel 1995:- i folie. B183×D48, H163cm. Vit. 203.065.80

Mät alltid tv:ns djup och bredd. Måtten ska vara mindre än tv-möbelns.Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

BESTÅ
tv-bänk med lådor

2049:-

LIATORP
tv-möbel, kombination

3590:-

BRUSALI
tv-bänk

599:-

FJÄLLA
låda med lock, gul

59:-
LIATORP tv-möbel, kombination 3590:- med lackad yta. Tv-bänk B145×D49, 
H45cm. Vägg-/ramphylla B146×D23, H47cm. Vit. 090.287.59

BESTÅ tv-bänk med lådor 2049:- i folie. B180×D40, 
H48cm. Vit/HANVIKEN vit. 491.395.24

BRUSALI tv-bänk 599:- i folie. B120×D36, H62cm. 
Vit. 703.022.97

FJÄLLA låda med lock 59:- i laminerad papp och stål. 
B27×D36, H20cm. Gul. 403.253.18  Låda med lock 39:-
B22×D27, H16cm. Off-white. 502.920.01

TOCKARP
tv-bänk

799:-

TOMNÄS
tv-möbel

1995:-

01–03 HEMNES serie i betsad, klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. Ljusbrun. 01 Bokhylla 1295:-/st B90×D37, H197cm. 402.821.30  
02 Vägg-/ramphylla 995:- B149×D37, H34cm. 802.972.19  03 Tv-bänk 1795:- B149×D47, H57cm. 702.970.45  Belysning säljs separat.

01   HEMNES bokhylla

1295:-/st

02

03
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VITTSJÖ
tv-bänk

399:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.Mät alltid tv:ns djup och bredd. Måtten ska vara mindre än tv-möbelns.

LISABO tv-bänk 999:- i klarlackat askfaner och massiv björk.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B114×D40, H45cm. 103.018.99

LISABO tv-bänk

999:-

MOSTORP
tv-bänk

2495:-

MOSTORP serie i folie. Högglans vit. Tv-bänk 2495:- B159×D46, H60cm.  
002.952.57  Vägghylla 1295:- B160×D27, H27cm. 102.957.04

KUGGIS
låda med lock

149:-

KUGGIS låda med lock 149:- i återvunnen PET-plast. 
B37×D54, H21cm. Vit. 102.802.03

VITTSJÖ tv-bänk 399:- i lackat stål, härdat glas och folie.
Design: Johan Kroon. B100×D36, H53cm. Svartbrun. 703.034.28  

BESTÅ tv-/förvaringskombination 3049:- i folie och härdat glas. Tv-bänk B240×D40, 
H38cm. Vitrinskåp B120×D20, H38cm. Vit/LAPPVIKEN rosa/SINDVIK vit/klarglas. 
790.711.17  Belysning säljs separat. 

BYÅS
tv-bänk

995:-

BYÅS tv-bänk 995:- med lackad yta. Design: Marcus Arvonen. B160×D42, H45cm. 
Högglans vit. 802.277.97

BESTÅ tv-bänk med lådor 1999:- i folie. B120×D40, H74cm. 
Svartbrun/LAPPVIKEN svartbrun. 090.829.87

LACK
tv-bänk

79:-

LACK tv-bänk 79:- i folie. B90×D26, H45cm. Svart. 902.432.97

BESTÅ låda 99:- i polyester. B25×D31, H15cm. 
Grå/gul. 503.098.41

BESTÅ tv-/förvaringskombination 6399:- i folie och härdat glas. B240×D40, 
H230cm. Vitlaserad ekmönstrad/VALVIKEN mörkbrun/SINDVIK klarglas. 191.382.67  
Belysning säljs separat.

BESTÅ
tv-/förvaringskombination

6399:-

BESTÅ
tv-/förvarings-
kombination

3049:-

BESTÅ
låda

99:-

BESTÅ
tv-bänk
med lådor

1999:-

Designad för din tv-lösning – med platssparande vägg-
skåp, dolda kablar och fjärrkontrollsvänliga glasdörrar.
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Överblick skapar lugn 
Utdragbara byxhängare, genomskinliga 
lådfronter, LED-belysning, backar och 
hyllplan. Här jobbar alla tillsammans  
för att göra det enklare för dig.  
Med KOMPLEMENT inredning kan du  
anpassa din garderob efter ditt liv  
och dina kläder.

KOMPLEMENT låda med glasfront 350:-/st i folie och härdat glas. 
Design: Ehlén Johansson. Passar i stomme B100×D58cm.  
Svartbrun. 402.467.12

KOMPLEMENT utdragbar multihängare 100:- 
i lackat stål. D58cm. Mörkgrå. 202.624.87

STÖTTA LED ljuslist 99:- i plast. 
Design: David Wahl. L35×B10, H5cm. 
Batteridriven. Vit. 202.771.39   
Batterier säljs separat.

KOMPLEMENT utdragbart hyllplan med insats 478:- i folie och 100% 
polyester. Passar i stomme B75×D58cm. Svartbrun/grå. 190.109.47

KOMPLEMENT metallback 260:-/st i lackat stål. Design: Ehlén Johansson. 
Passar i stomme B50×D58cm. KOMPLEMENT utdragsskenor är inräknade i 
priset men plockas separat. Mörkgrå. 890.109.96

KOMPLEMENT multihängare 39:- i lackat 
stål. Design: Ehlén Johansson. B17×D9, H5cm. 
Mörkgrå. 602.571.82

KOMPLEMENT metallback

260:-/st

STÖTTA
LED ljuslist

99:-

KOMPLEMENT
multihängare

39:-

KOMPLEMENT
låda med glasfront

350:-/st

Lätt att se och nå – dra bara ut 
klädstången så kommer du åt 
plaggen längst in.

KOMPLEMENT utdragbar byx-
hängare 230:- i lackat stål. Design: 
Ehlén Johansson. Passar i stomme 
B50×D58cm. Mörkgrå. 102.573.68

KOMPLEMENT
utdragbar 
byxhängare

230:- KOMPLEMENT
utdragbart hyllplan 
med insats

478:-

KOMPLEMENT
utdragbar 
multihängare

100:-

URSHULT LED skåpbelysning 
179:- i förnicklat stål. Design: Mikael 
Warnhammar. L29cm, H10cm. IKEA. 
Modell L1305 URSHULT. Denna ljus-
armatur har inbyggda lysdiodlampor i 
energiklasserna A++ till A. Lamporna 
i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
Förnicklad. 302.604.02  Komplettera 
med ANSLUTA transformator och 
ANSLUTA anslutningssladd. 
Säljs separat.

KOMPLEMENT klädstång, utdragbar 140:- i lackat stål.  
Design: Ehlén Johansson. Passar i stomme B100×D35cm. Vit. 202.569.00

KOMPLEMENT
klädstång, utdragbar

140:-

URSHULT
LED skåpbelysning

179:-
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PAX/Nyhet FARDAL
garderob

Dörrar och stomme 

2265:-
Inredning 

890:-
Totalt pris

3155:-

PAX/NEXUS/VIKEDAL
garderob

Dörrar och stomme 

1525:-
Inredning 

620:-
Totalt pris 

2145:-

PAX/HASVIK
garderob

Dörrar och stommar

2740:-
Inredning 

600:-
Totalt pris

3340:-

PAX/Nyhet FARDAL garderob 
3155:- i folie. B100×D60, H236cm. 
Svartbrun/högglans ljusgrön. 
791.589.74  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
1st hyllplan 100×58cm, 1st klädstång 
100cm, 1st avdelare för stommar 
50×58cm, 4st utdragsskenor för 
backar/2st och 4st meshbackar.
Belysning och SKUBB lådor 
säljs separat.

PAX/NEXUS/VIKEDAL garderob 
2145:- i folie, betsat, klarlackat 
askfaner och spegelglas. B75×D60, 
H236cm. Svartbrun/spegelglas. 
791.613.06  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
3st hyllplan 75×58cm, 1st klädstång 
75cm och 1st utdragbar byxhängare 
75×58cm. Belysning och SKUBB 
lådor säljs separat.

PAX/HASVIK garderob 3340:- 
i folie och lackad yta. B200×D66, 
H236cm. Vit. 391.279.08  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
4st hyllplan 100×58cm och 2st 
klädstänger 100cm. Belysning och 
SKUBB lådor säljs separat.

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

KOMPLEMENT serie. Design: Ehlén Johansson. 
Glashyllplan 250:- i folie och härdat glas. 100×58cm. 
Svartbrun. 402.576.49  Utdragbart hyllplan 250:-  
i folie. 100×58cm. Hyllplanen passar i stomme 100×58cm. 
Svartbrun. 002.463.80  KOMPLEMENT avdelare och  
KOMLEMENT lådmatta säljs separat.

KOMPLEMENT
glashyllplan

250:-
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PAX/BERGSBO
garderob

Dörrar och stomme

1625:-
Inredning

440:-
Totalt pris

2065:-

PAX/UNDREDAL
garderob

Dörrar och stommar

3690:-
Inredning

2199:-
Totalt pris

5889:-

PAX/BERGSFJORD
garderob

Dörrar och stommar

4790:-
Inredning

1380:-
Totalt pris

6170:-

PAX/BERGSBO garderob 2065:-  
i folie. B100×D60, H236cm. 
Vit. 391.277.05  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
2st hyllplan 100×58cm, 1st kläd-
stång 100cm, 1st utdragsskena 
för backar/2st och 1st meshback 
100×58cm. Belysning och SKUBB 
lådor säljs separat.

PAX/UNREDAL garderob 5889:-  
i folie och lackad yta. B150×D60, 
H236cm. Svartbrun/svart. 
790.944.11  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
2st hyllplan 100×58cm, 2st hyllplan 
50×58cm, 1st klädstång 100cm, 
1st klädstång 50cm, 3st lådor 
100×58cm, 1st utdragsskena för 
backar/2st, 1st metallback 100×58cm, 
1st utdragbart hyllplan 50×58cm, 
1st utdragbar byxhängare 50×58cm 
och 1st multihängare. Belysning och 
SKUBB lådor säljs separat.

PAX/BERGSFJORD garderob 
6170:- i folie och lackad yta. 
B200×D66, H236cm. 
Vit. 790.257.19  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination: 
6st hyllplan 100×58cm, 2st kläd-
stänger 100cm, 4st utdragsskenor 
för backar/2st och 4st meshbackar 
100×58cm. Belysning och SKUBB 
lådor säljs separat.

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på  s. 311.

KOMPLEMENT
utdragbart skohyllplan 

230:-

KOMPLEMENT utdragbart skohyllplan 230:- i lackat stål.  
Design: Ehlén Johansson. Passar i stomme B75×D58. Mörkgrå. 302.574.71

Du kan placera högre skor 
längst fram och lägre skor 
längst bak. Och alla är 
lätta att nå eftersom 
hyllan kan dras ut. 
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BRIMNES klädskåp med 3 dörrar 1495:- i folie 
och spegelglas. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B117×D50, H190cm. 1st klädstång, 1st fast och 
3st fyttbara hyllplan medföljer. Vit. 702.458.53

Nyhet ELVARLI  förvaring,  
2 sektioner 4370:- i lackat 
aluminium och bambu. B165×D55, 
H216cm. Vit/bambu. 091.575.29

BREIM garderob 299:- i polyester och lackat stål. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B80×D55, H180cm. 
1st klädstång och 1st hyllplan medföljer. Blå. 702.889.51

RIGGA klädställning 129:- 
i lackat stål och plast. B111×D51, 
H126–175cm. Vit. 502.316.30  
SKUBB serie i polyester och plast. 
Ljusblå. Förvaring med 6 fack 79:- 
B35×D45, H125cm. 603.239.69  
Skolåda 99:-/4st B22×D34, 
H16cm. 203.239.66

TYSSEDAL klädskåp 2995:- med lackad yta och 
spegelglas. Design: Ebba Strandmark. B88×D58, 
H208cm. 1st klädstång och 1st fyttbart hyllplan 
medföljer. Vit. 002.981.28   
  

HEMNES garderob med 2 skjut-
dörrar 2995:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. Design: Carina Bengs. 
B120×D59, H197cm. 1st klädstång, 
1st fast och 1st fyttbart hyllplan 
medföljer. Gul. 103.213.26

HURDAL linneskåp 2495:- i betsad, klar-
lackad massiv furu. Design: Francis Cayouette. 
B109×D50, H137cm. 2st fyttbara hyllplan 
medföljer. Grön. 102.688.52

ANEBODA klädskåp 699:- i folie och plast. 
Design: Tord Björklund. B81×D50, H180cm. 
1st klädstång och 1st fyttbart hyllplan med-
följer. Vit. 901.217.62

IKORNNES golvspegel 995:- i lackat ask-
faner och spegelglas. Design: Ola Wihlborg. 
B52×H167cm. 302.983.96

Lätt att placera var som helst, 
även i badrummet. Morgon-
dagens kläder kan hängas 
på baksidan av spegeln.

HEMNES
garderob med  
2 skjutdörrar

2995:-

TYSSEDAL
klädskåp

2995:-

HURDAL
linneskåp

2495:-

BRIMNES
klädskåp 
med 3 dörrar

1495:-

BREIM
garderob

299:-

RIGGA
klädställning

129:-

Nyhet ELVARLI
förvaring, 2 sektioner

4370:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

ANEBODA
klädskåp

699:-

IKORNNES
golvspegel

995:-
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Platta paket introducerades 1956 av IKEA när en av företagets 
designers tog av benen på ett bord så det skulle få plats i bilen.  
Det var början på våra hyllade och – om vi ska vara helt ärliga – 
ibland också kritiserade platta paket. Det revolutionerande platta 
paketet blev en symbol för fera saker: vårt unika sätt att tänka  
och agera, vår passion att alltid göra saker bättre samt ett stort 
mått av envishet.

Att tänka  
innanför boxen
S

edan IKEA på sent 1950-tal kom 

med de första platta paketen, har 

våra förpackningsmetoder ständigt 

utmanats, uppdaterats och utvecklats för 

att säkerställa lägsta möjliga pris och göra 

kundernas hantering så enkel och smidig 

som möjligt. Magin ligger i detaljerna. 

Vår förpackningsflosof bygger på några 

få principer: fokus på kunden, förpack-

ningen som en del av produkten, optimera 

totalkostnaden genom värdekedjan, med-

arbetarnas och kundernas hälsa och säker-

het, positionera IKEA varumärket samt en 

positiv påverkan på människor och miljö.

Men hur åstadkommer man detta? Vi 

förstår dem som tror att vi bara trycker in 

produkterna i de minsta och plattaste pake-

ten vi kan få fram. Men det fungerar inte 

riktigt så. De bästa förpackningslösning-

arna integreras i produktutvecklingspro-

cessen, vilket ger plattare paket och ännu 

lägre priser. Maximal användning och mini-

malt spill är alltid det vi strävar efter avse-

ende förpackningarna, men det gäller även 

när vi fyller varje lastpall, varje container 

och varje leverans. Det är som ett jättest-

ort pussel där varje bit måste passa exakt. 

Och fnns det något vi ogillar hos IKEA så 

är det att transportera luft. 

Under åren har vi kommit med några 

ganska revolutionerande lösningar, men 

det har även funnits besvikelser och miss-

lyckanden. ”Endast den som sover gör inga 

fel”, har Ingvar Kamprad som grundade 

IKEA sagt. GLIMMA är ett lysande exem-

pel på en bra förpackning. De här populära 

värmeljusen såldes tidigare i ett 100-pack 

där ljusen låg lösa i en plastpåse. Sedan 

dess har vi förbättrat förpackningen steg 

för steg, sparat plats på våra lastpallar 

och härmed gjort den mer hållbar samti-

digt som den skyddar ljusen så att de ska 

komma fram till varuhusen i oskadat skick. 

Den nya och förbättrade förpackningen spa-

rar 30–45 minuter per dag och varuhus i 

hanteringen. Vi får plats med 108 fer för-

packningar på varje pall och – hör här – 

tack vare produktens stora volymer är det 

nu 400 lastbilar färre som behöver köra 

GLIMMA. 

JOKKMOKK är ett annat exempel på en 

bra förpackning – men kanske är den lite 

för bra. Det verkar som om en del har svårt 

att greppa det faktum att vi lyckats få in ett 

bord och fyra stolar i samma platta paket. 

En smart förpackningslösning som blivit en 

utmaning att kommunicera på våra varu-

hus.  Men med EKTORP har det gått bättre. 

EKTORP var den första sofa som togs isär 

och packades i platta paket. Det innebar en 

stor förbättring för kunderna eftersom de 

kunde köra hem den själva. Som ett resul-

tat förpackas de festa av våra sofor och 

fåtöljer i dag i platta paket – och andelen 

kommer bara att öka.

Men det är inte allt. Vi har slutat 

använda expanderande polystyren i våra 

platta paket och i stället ersatt det med 

pappersbaserade material. Vi återvinner 

också sträckflmen som används runt våra 

lastpallar som råmaterial i vissa av våra 

produkter. 

Vi jobbar ständigt för att minimera 

användningen av förpackningsmaterial och 

att maximera vår transportefektivitet – så 

att vi transporterar så lite luft som möjligt. 

Varför gör vi då allt detta? Jo, vi vill ha en 

positiv påverkan på människor och miljö, 

vilket inkluderar att ta ledningen när det 

gäller att omvandla avfall till resurser samt 

maximera användningen av förnyelsebara 

och återvunna förpackningsmaterial.  

Det är själva kärnan i varje IKEA förpack-

ningslösning.

Ovan | Förpackningen är lika viktig 
för oss som produkten inuti. Allan 
Dicknér, biträdande förpacknings-
utvecklingschef, ansvarar för att 
maximera användningen och mini-
mera avfallet i varje enskilt steg.

Ovan | Ett lysande exempel på en 
bra förpackning. GLIMMA värme-
ljus såldes tidigare i ett 100-pack 
där ljusen låg lösa. En ny förpack-
ning med ”klossar” av staplade ljus 
sparar tid, pengar och transporter – 
och är enklare för kunderna att bära 
och förvara hemma.

Vänster | JOKKMOKK är ett set 
med ett bord och fyra stolar som du 
kan ta hem i ett och samma paket. 

JOKKMOKK bord och 4 stolar 

799:- i antikbetsad och klarlackad 
massiv furu. Design: Carina Bengs. 
Bord L118×B74, H74cm. Stol 
B41×D47, H90cm. 502.111.04
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HEMNES toalettbord med spegel 1995:- med lackad yta 
och härdat glas. Design: Carina Bengs. B100×D50, H159cm. 
Vit. 101.212.28

BRUSALI byrå med 4 lådor 899:- i folie. 
Design: T Christensen/K Legaard. B51×D48, 
H134cm. Vit. 202.527.42

TARVA byrå med 3 lådor 799:- i obehandlad massiv furu. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B79×D39, H92cm. 902.196.12

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler.  Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

HEMNES byrå med 3 lådor 995:- i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B108×D50, H95cm. Gul. 703.113.05

HEMNES
byrå med 3 lådor

995:-

MATREDAL spegel 499:- Spegel-
glas och lackad yta. B60×H90cm. Vit. 
403.000.11  TYSSEDAL byrå med 
4 lådor 1495:- med lackad yta. 
Design: Ebba Strandmark. B87×D54, 
H76cm. Vit. 702.937.16

SOKNEDAL spegel 599:- Spegelglas och lackad yta. 
B60×H80cm. Svart. 102.984.01  UNDREDAL byrå med 5 
lådor 2295:- med lackad yta. Design: Ebba Strandmark. 
B67×D49, H122cm. Svart. 902.937.44

UNDREDAL
byrå med 5 lådor

2295:-

KARMSUND golvspegel 499:-
i lackat stål och spegelglas.  
Kan även hängas på väggen. 
Design: A Efverlund/C Ke. 
B40×H167cm. Svart. 402.949.82

HEMNES byrå med 8 lådor 1995:- i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B160×D50, H95cm. Rödbrun. 203.113.03

Lådor för det mesta 
En byrå ger dig dold förvaring och 
kan användas i de festa rum – helt 

perfekt för allt från konstnärsmaterial 
till mössor och vantar. 

BRUSALI
byrå med 
4 lådor

899:-

TARVA
byrå med 
3 lådor

799:-

Använd byrån som den är 
eller olja, vaxa, måla, lacka 
eller lasera den som du vill.

KARMSUND
golvspegel

499:-

TYSSEDAL
byrå med 4 lådor

1495:-

HEMNES
byrå med 8 lådor

1995:-

HEMNES
toalettbord 
med spegel

1995:-
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ASKVOLL byrå med 5 lådor 599:-
i folie. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B45×D41, H109cm. Svartbrun/vit. 
602.708.24

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

MALM
byrå med 3 lådor

549:-

Spegeln kan även hängas 
på väggen. Då kan stödet 
användas som hängare 
för sjalar och slipsar.

MALM byrå med 3 lådor 549:- med lackad yta. B80×D48, H78cm. 
Ljusturkos. 403.152.96  IKORNNES bordsspegel 249:- i askfaner 
och spegelglas. Design: Ola Wihlborg. B27×H40cm. 003.069.20

OPPLAND byrå med 3 lådor/1 dörr 1995:- i betsat, klarlackat askfaner. 
Design: Ehlén Johansson. B120×D48, H80cm. 2st fyttbara hyllplan medföljer. 
Brun. 902.691.50

OPPLAND
byrå med 3  
lådor/1dörr

1995:- IKEA PS 2012 byrå och påbyggnadsbyrå 3995:- i tonad, klarlackad massiv 
furu. Design: Ehlén Johansson. B130×D48, H109/133cm. 098.989.70

MALM byrå med 4 lådor 799:- i vitlaserat och klarlackat ekfaner. 
B80×D48, H100cm. 801.786.07

MALM
byrå med 
4 lådor

799:-

BRIMNES byrå med 4 lådor 
899:- i folie och härdat glas. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B78×D41, 
H124cm. Vit. 502.180.25  GRUA 
spegel 299:- i spegelglas och 
lackat stål. Design: Chenyi Ke. 
B45×H140cm. Svart. 302.920.21

LOTE byrå med 3 lådor 199:- i lackat stål och plast. 
Design: David Wahl. B55×D36, H62cm. Vit. 502.937.22

BRIMNES
byrå med 
4 lådor

899:-

Kombinera byråmodulerna så att de passar ditt utrymme 
– de kan användas både i sovrummet, vardagsrummet och 
hallen. Olika färger ger dig många möjligheter att skapa en 
personlig lösning.

NORDLI byrå med 8 lådor 2699:- med lackad yta. Design: Ola Wihlborg. B120×D43, 
H97cm. Vit/röd. 190.272.69

IKEA PS 2012
byrå och  
påbyggnadsbyrå

3995:-

NORDLI
byrå med 8 lådor

2699:-

LOTE
byrå med 
3 lådor

199:-

ASKVOLL
byrå med 
5 lådor

599:-
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Nyhet MÅLARNA planeringstavla 299:- med lackad yta. 
B90×H60cm. Svart. 603.111.55

BRUSALI skoskåp 3 fack 599:- i folie. 
B61×D30, H130cm. Brun. 702.676.04 
HEMNES krok 49:-/st i klarlackad zink. 
Design: Carina Bengs. D15×H9cm. 
Antracit. 702.510.71

KUBBIS hängare med 3 krokar 59:- 
i massiv björk. Design: Nike Karlsson. 
H9×L45cm. Vit. 302.895.75  HEMNES bänk 
med skoförvaring 599:- i lackad massiv 
björk och lackat stål. Design: Carina Bengs. 
B85×D32, H65cm. Vit. 002.438.00

HEMNES serie med lackad yta. Vit. Skoskåp 
2 fack 995:- Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B89×D30, H127cm. 201.695.59  Spegel 499:- 
B60×H90cm. 902.137.52

Undvik förseningar 
Lite ordning räcker långt när du vill 
göra det enklare att komma iväg i tid 
på morgonen – se bara till att jackor, 
väskor, nycklar och skor fnns där du 
vill att de ska vara.

KNAGGLIG låda 59:- i obehandlad massiv furu. 
B23×D31, H15cm. 102.923.57  
Handla online på IKEA.se

Packad med inspiration

Vår KNAGGLIG låda är en mästare på ordning. Handtagen 
gör den lätt att dra ut och lyfta och du kan spara plats genom 
att stapla fera lådor på varandra. Och vem vet, när du väl får 
ordning på förvaringen kanske du får inspiration att ta itu med 
resten av hemmet?

Nyhet MÅLARNA
planeringstavla

299:-

KNAGGLIG
låda

59:-

BRUSALI
skoskåp 
med 3 fack

599:-

KUBBIS
hängare 
med 3 krokar

59:-

HEMNES
skoskåp 
med 2 fack

995:-
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Blir du tokig på 
alla småsaker? 
Vi vet hur det känns. Men med 
lådor och korgar i alla former och 
storlekar är det lätt att sortera 
och förvara allt från pysselgrejer 
till pennor och papper. Du slipper 
röran och hittar allt enklare.

FJÄLLA
låda med lock
B22×D27, H16cm

39:-

PALLRA minibyrå med 3 lådor 179:- i återvunnet papper. 
B31×D26, H31cm. Mörkgrå. 502.724.80

TJENA
låda med lock, ljusblå

29:-

PALLRA
låda med lock, ljusblå

149:-/set om 4

DRÖNA låda 

39:-/st

Nyhet SKUBBARE
korg

99:-

FJÄLLA serie i återvunnen laminerad papp och stål. Låda med lock 39:- 
B22×D27, H16cm. Off-white. 502.920.01  Låda med lock 129:- B40×D56, 
H28cm. Off-white. 202.699.50  Låda med lock 59:- B27×D36, H20cm. 
Gul. 403.253.18

TJENA serie i återvunnet papper. Låda med lock 19:- B13×D26, H10cm. 
Vit. 502.636.21  Låda med fack 29:- B27×D35, H10cm. Svart. 602.636.06  
Låda med lock 29:- B27×D35, H20cm. Ljusblå. 703.237.80

PALLRA serie i återvunnet papper. Låda med lock 149:-/set om 4 
Innehåller 2st små lådor B10xD10, H10 cm, 1st mellanstor låda B21xD10, 
H10 cm och 1st stor låda B22xD22, H12 cm. Ljusblå. 202.724.91 
Låda med lock 129:- Ø22, H15cm. Ljusrosa. 102.724.82

Nyhet SKUBBARE korg 99:- i polyester.
B36×D25, H38cm. Natur/blå. 903.170.85

DRÖNA låda 39:-/st i polyester och återvunnen papp. 
B33×D38, H33cm. Grön. 003.239.72

PALLRA
minibyrå med 3 lådor

179:-

Vik ner toppen så får du 
en låg, öppen korg som 
visar innehållet.

Nyhet FLÅDIS serie i sjögräs. Korg 99:- Ø25, H18-32cm. 603.221.73  
Korg 199:- Ø37, H24-41cm. Sjögräs/svart. 003.221.71

Nyhet FLÅDIS
korg

99:-
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Nyhet SALTRÖD
spegel med 
hylla och krokar

499:-

KROKIG
väggförvaring 
med krokar

29:-

GARNES
dörrspegel med
krokar och hylla

249:-

ALGOT
väggskena/meshbackar

635:-

BISSA
skoskåp 
med 2 fack

249:-

GARNES dörrspegel med krokar och hylla 
249:- i lackat stål och spegelglas. Design: Ola 
Wihlborg. B38×H83cm. Vit. 402.851.38

KROKIG serie. Väggförvaring med krokar 29:- i propenplast. Design: 
Henrik Preutz. B36×D20, H29cm. Grön 202.235.18  Väggkrok 19:-/3st i ABS-
plast. Design: A Huldén/S Dahlman. 1st grön dubbelkrok, 1st blå dubbelkrok och 
1st röd enkelkrok. 401.933.32

Nyhet SALTRÖD spegel med hylla och krokar 
499:- med lackad yta och spegelglas. Design: 
Ebba Strandmark. B50×H68cm. Gul. 802.970.02

ALGOT väggskena/meshbackar 
635:- i lackat stål. Design: Francis 
Cayounette. B65×D40, H196cm. 
Vit. 691.841.67

ENUDDEN klädhängare 249:-
i lackat stål och plast. Design: 
Inma Bermudez. Ø45, H170cm. 
Vit. 202.469.06

BISSA skoskåp 2 fack 249:- i folie. Design: Sarah Fager. 
B49×D28, H93cm. Vit. 502.427.37

STÄLL skoskåp 4 fack 995:- 
med lackad yta. Design: Sarah 
Fager. B96×D17, H90cm. Vit. 
701.781.70  LANGESUND spegel 
199:- i spegelglas och aluminium. 
Design: Ola Wihlborg. Ø50cm. 
Blå. 402.886.79

Hängs på dörren – perfekt för en 
sista koll innan du ska iväg.

STÄLL
skoskåp 
med 4 fack

995:-

ENUDDEN
klädhängare 

249:-

Nyhet ELVARLI förvaring, 1 sektion 
990:- i lackat aluminium. Design: Ehlén 
Johansson. B46×D36, H222–350cm.  
Vit. 291.576.08

Nyhet ELVARLI
förvaring, 1 sektion

990:-

Ett förvaringssystem med sektioner 
som får plats överallt. Du fäster dem 
i taket – inga väggar behövs.

TJUSIG serie i lackat massivt lövträ 
och rostfritt stål. Design: Henrik 
Preutz. Vit. Hatthylla 249:-
B79×D32, H25cm. 401.526.33  
Skohylla 249:- Behöver du mer 
förvaringsutrymme för dina skor 
staplar du två skohyllor på varandra. 
B79×D32, H37cm. Vit. 301.526.38

TJUSIG
hatthylla 

249:-
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Nyhet GODMORGON/HAGAVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

1995:-

Nytt i badrummet
Trött på ditt gamla badrum? Med 
ny inredning kan ditt badrum bli en 
vilsam och lugn oas. Hos oss hittar 
du skåp, belysning, speglar och 
tvättställ som ger dig funktionalitet 
och organiserad förvaring för en 
bättre badrumsvardag.

Installationsservice. Vi kan hjälpa dig att installera ditt nya badrum. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

FULLEN/TÄLLEVIKEN
tvättställsskåp 
och tvättställ

695:-

GODMORGON kommod/ALDERN bänk-
skiva/TÖRNVIKEN tvättställ 3095:-
B82×D49, H74cm. Högglans vit/bambu. 
890.971.45  DALSKÄR tvättställs-
blandare med bottenventil 695:- i för-
kromad mässing. Design: Magnus Elebäck. 
H18cm. 302.812.92  GODMORGON ben, 
runt 75:-/st i rostfritt stål. Design: Francis 
Cayouette. H22–25cm. 101.777.67

FULLEN tvättställsskåp/TÄLLEVIKEN  
tvättställ 695:- i folie och keramik. 
B61×D41, H87cm. 1st hyllplan medföljer. 
Vit. 398.914.44  OLSKÄR tvättställsblandare 195:- 
i förkromad mässing. H12cm. 702.177.51

SILVERÅN spegelskåp 695:- i betsad, klarlackad massiv furu 
och spegelglas. Design: T Christensen/K Legaard. B60×D14, 
H68cm. 2st fyttbara hyllplan medföljer. Ljusbrun. 302.707.69    
RUNSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 595:- 
i förkromad mässing. H10cm. 502.621.22  SILVERÅN tvätt-
ställsskåp med 2 dörrar/HAMNVIKEN tvättställ 1595:- 
i betsad, klarlackad massiv furu och keramik. 
Design: T Christensen/K Legaard. B63×D45, H91cm. 
1st fyttbart hyllplan medföljer. Ljusbrun. 390.203.80

LILLÅNGEN tvättställ/tvätt-
ställsskåp med 1 dörr 1095:- i folie 
och keramik. 1st fyttbart hyllplan 

medföljer. B40×D41, H92cm. Vit. 
491.553.78  ENSEN tvättställs-
blandare med bottenventil 495:-  
i förkromad mässing. Design: Niels 
Gammelgaard. H12cm. 602.813.80

SILVERÅN/HAMNVIKEN  
tvättställsskåp med 2 dörrar
och tvättställ

1595:-

SÖDERSVIK LED vägglampa 
699:-/st i plast och aluminium.
Design: Lycke von Schantz. 
L70×B12cm. IKEA. Modell V1303 
SÖDERSVIK. Denna ljusarmatur 
har inbyggda lysdiodlampor i energi-
klasserna A++ till A. Lamporna 
i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
B12×L70cm. 502.480.70  
GODMORGON spegel 299:-
i spegelglas. B60×H96cm. 
301.491.32  DALSKÄR tvättställs-
blandare med bottenventil 695:-  
i förkromad mässing. Design: 
Magnus Elebäck. H18cm. 302.812.92  
Nyhet GODMORGON kommod 
med 2 lådor/HAGAVIKEN
tvättställ 1995:- i folie och keramik.
B62×D34, H65cm. Ljusgrå. 
691.560.27  Nyhet GODMORGON 
väggskåp med 1 dörr 795:-/st 
i folie och härdat glas. B40×D32, 
H58cm. 2st fyttbara glashyllplan 

och 1st topplatta i glas medföljer.
Ljusgrå. 903.304.35

GODMORGON/ALDERN/ 
TÖRNVIKEN kommod med 
bänkskiva och tvättställ (ben och 
tvättställsblandare säljs separat)

3095:-

VITEMÖLLA vägglampa 249:-/st  
i stengods och glas. Design: P Amsell/
B Berlin. Skärm Ø13cm. H20cm. IKEA. 
Modell V1204 VITEMÖLLA. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Vit. 202.387.51   
HEMNES spegelskåp med 1 dörr 
995:- med lackad yta och spegelglas.  
Design: T Christensen/K Legaard. 
B63×D16, H98cm. 3st fyttbara glas-
hyllplan medföljer. Vit. 702.176.71  
GRANSKÄR tvättställsblandare med 
bottenventil 495:- i förkromad mässing. 
Design: S Fager/E Strandmark. H16cm. 
602.030.90  Nyhet HEMNES kommod 
med 2 lådor/HAGAVIKEN tvättställ 
1995:- med lackad yta och keramik. 
B63×D34, H90cm. Vit. 991.554.08  

LILLÅNGEN
tvättställ/tvättställs-
skåp med 1 dörr

1095:-

Nyhet HEMNES/HAGAVIKEN
kommod med 2 lådor och tvättställ

1995:-

Perfekt även i ett superlitet 
badrum tack vare det nya 

djupet på bara 34 cm.

Inbyggd touchdimmer gör 
att du kan justera ljuset  

i två steg med bara  
en lätt beröring. 

Det nya djupet på 34 cm ger dig 
mer utrymme i badrummet.
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MOLGER
hylla

399:-

DRAGGAN
rullvagn

249:-

GODMORGON
spegelskåp 
med 2 dörrar

1995:-

GUNNERN
låsbart skåp

249:-

BOLMEN
badrumspall

49:-
GLOTTEN
köksstege/pall

249:-

RÖNNSKÄR hylla

249:-

RÅGRUND stol 
med handukshängare

299:-/st

SILVERÅN bänk med förvaring 399:- i folie.  
Design: T Christensen/K Legaard. B55×D35, H47cm. 
Vit. 402.745.21

GLOTTEN köksstege/pall 249:- 
med lackad yta och lackat stål.  
Design: Maria Vinka. B40×D46, 
H34cm. Gul/vit. 302.713.68

RÅGRUND stol med handdukshängare 299:-/st i klarlackad bambu. 
Design: David Wahl. B39×D44, H140cm. 902.530.74GUNNERN låsbart skåp 249:-  

i lackat stål och spegelglas.  
Design: T Christensen/K Legaard. 
B32×D10, H32cm. Vit. 802.620.88

DRAGGAN rullvagn 249:- i lackat stål. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. L41×B32, H75cm.  
Silverfärgad. 702.455.94

MOLGER hylla 399:- i klarlackad, massiv björk. 
Design: Richard Clack. B37×D37, H140cm. 
201.545.91

BOLMEN badrumspall 49:- i propenplast. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B44×D35, H25cm. Blå. 902.913.30

RÖNNSKÄR hylla 249:- i härdat glas 
och lackat stål. Design: Jon Karlsson. 
B42×D40, H103cm. Svart. 100.937.63

BLÅVIK LED vägglampa med spegel 
149:- i ABS-plast, karbonatplast och 
stål. Design: Ola Wihlborg. Ø20cm. Vit. 
003.123.08 BRICKAN vägghylla 299:-  
i lackat stål och plast. Design: Marcus 
Arvonen. B33×D20, H33cm. Vit. 502.994.08

GODMORGON spegelskåp med 2 dörrar 1995:- i folie och glas. 
B80×D14, H96cm. 4st fyttbara glashyllplan medföljer. 103.043.55

Ingen borrning och ingen elektriker behövs med den här 
batteridrivna LED-lampan. Du kan sätta upp den på väggen 
med sugproppar eller dubbelsidig tejp och rikta ljuset  
dit du vill.

Det fnns en spegel på insidan 
också, så att du alltid kan få 
rätt vinkel.

Inuti kan du förvara extra 
handdukar och diverse  
badrumsartiklar.

SILVERÅN
bänk med 
förvaring

399:-

BRICKAN vägghylla

299:-
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DRAGAN låda

149:-/set om 3

STUGVIK
krok med  
sugpropp 39:-/2st

19:-/2st

BADAREN
badrumsmatta

49:-

Nyhet DOFTKLINT
duschdraperi

79:-

Ingen borrning behövs – 
fäst bara sugpropparna  
på väggen.

KALKGRUND handduksstång 129:- i förkromad zink.  
Design: Henrik Preutz. L65cm. D8cm. 902.914.72   
SALVIKEN badhandduk 79:- i 100% bomull. Design: Paulin 
Machado. B70×L140cm. Vit. 503.132.25

STUGVIK serie i plast och syntetgummi. Vit. Korg med sugpropp 59:- 
B28×D17, H19cm. 502.493.81  Krok med sugpropp 19:-/2st-39:-/2st
802.404.40

DRAGAN låda 149:-/set om 3 i klarlackad 
bambu. Design: Sarah Fager. B17×L23, H14cm. 
502.818.56

01 FRÄJEN badhandduk 59:-/st i 100% bomull. B70×L140cm. Grön. 
402.954.01  02 HÄREN badhandduk 29:-/st-39:-/st i 100% bomull. 
B70×L140cm. Turkos. 101.635.48  Badhanddukarna fnns i fera färger.

BADAREN badrumsmatta 49:- i polyester. Ø55cm. Grön. 703.069.45

EKOLN serie i stengods. Design: 
Anna Efverlund. Mörkgrå. Tvålpump 
49:- 30cl. H18cm. 602.915.10  Tand-
borstställ 29:- H11cm. 102.930.45

BALUNGEN spegel 129:- i rostfritt stål 
och glas. Design: Ebba Strandmark. H36cm.  
502.930.34

Nyhet DOFTKLINT dusch- 
draperi 79:- i polyester.  
Design: S Edholm/L Ullenius.  
B180×L200cm. 703.221.77

BALUNGEN
spegel

129:-

BLÄDJAN badhandduk 119:- i 100% bomull. 
B70×L140cm. Flerfärgad. 103.130.53

02 HÄREN
badhandduk 39:-/st

29:-/st

01 KALKGRUND
handuksstång

129:-

EKOLN
tvålpump

49:-

BLÄDJAN
badhandduk

119:-

Badhanddukens jacquardvävning ger 
omvänd färgställning på baksidan.
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Tammy
Säljansvarig, Sverige

Visste du att vi designar våra madrasser utifrån 
vår idé om ”total sovkomfort”? Den bygger på 
en optimal kombination av madrass, kuddar, 
täcke, bäddmadrass, madrass- och kuddskydd 
samt sängstomme som tillsammans ger dig en 
personlig sovlösning.

En bättre start 
Din dag blir så mycket bättre när 
du sover bra på natten. Därför är 
det viktigt med en säng som ger 
dig total sovkomfort. Se till att 
välja en madrass och kudde i exakt 
rätt fasthet och ett täcke som är 
precis lagom varmt. Sov gott – och 
vakna utvilad.

DOFTRANKA påslakanset 449:- i 50% lyocell 
och 50% bomull. Design: Susanna Hoikkala. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. 
Vit/ferfärgad. 703.089.11  Finns även för enkelsäng. 
BLEKVIDE täcke, svalare 1295:- med fyllning 
i 90% anddun och 10% andfjädrar. B240×L220cm. 

602.714.18  KNAVEL kudde, fastare 499:- med tyg 
i 100% bomull. Fyllning i dun/fjädrar. L50×B60cm. 

802.694.95  HYLLESTAD pocketresårmadrass 3395:- 
Ett lager minnesskum formar sig efter din kropp, 
tryckavlastar och hjälper dig att slappna av. Design: 
Synnöve Mork. Fasthet: Fast. B160×L200cm. 

27cm tjock. Vit. 602.444.44

KNAVEL
kudde, fastare

499:-
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01 ÄRENPRIS kudde, fastare 99:- med fyllning i polyesterfber. 
L50×B60cm. 702.696.55  02 ÄRENPRIS kudde, mjukare 89:- med 

fyllning i polyesterfber. L50×B60cm. 302.696.57  03 RÖDTOPPA täcke, 
svalare 299:- med fyllning i 50% lyocell och 50% polyester. B150×L200cm. 
202.714.96  04 RÖDTOPPA täcke, varmare 399:- med fyllning i 50% 

lyocell och 50% polyester. B150×L200cm. 202.715.33

MALFORS skummadrass 1295:- Elastiskt skum ger hela 

kroppen stöd och komfort. B160×L200cm. 12cm tjock. 
Vit. 102.722.79

HÖNSBÄR täcke, svalare 249:- med fyllning av 90% andfjädrar och 10% anddun. 
B150×L200cm. 702.716.58

AXAG kudde, mjukare 39:-/st i 100% polyester. 
L50×B60cm. 202.697.71  TILKÖRT täcke, svalare 79:-/st 
med fyllning i polyesterfber. B150×L200cm. 202.718.54

01 TALGJE bäddmadrass 750:- Skumfyllning ger en mjuk yta närmast 
kroppen. Design: Synnöve Mork. B160×L200cm. 3,5cm tjock. Vit. 302.982.35  
02 TROMSDALEN bäddmadrass 3500:- Naturmaterial som naturlatex och 

bomull transporterar bort fukt och ger ett mycket behagligt sovklimat med 
jämn temperatur. B160×L200cm. 7cm tjock. Naturfärgad. 103.039.64

MALFORS
skummadrass 

1295:-
01  TALGJE
bäddmadrass

750:-

01  ÄRENPRIS
kudde, fastare

99:-

04  RÖDTOPPA
täcke, varmare

399:-

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

HÖVÅG pocketresårmadrass 
2395:- Med individuellt inkapslade 

pocketresårer som rör sig oberoende 
av varandra och följer din kropp 
precist; ger stöd på rätt ställen. 
Design: Synnöve Mork. 
B160×L200cm. 24cm tjock.  
Fasthet: Fast. Mörkgrå. 102.445.16

HÖNSBÄR
täcke, svalare 

249:-

AXAG
kudde, mjukare

39:-/st

HÖVÅG
pocketresårmadrass

2395:-

Madrasser, täcken och kuddar

HAMARVIK resårmadrass 1695:- 
Bonellresårer ger stöd åt hela kroppen så 
att du kan sova gott hela natten. Design: 
Synnöve Mork. B160×L200cm. 21cm tjock. 
Fasthet: Fast. Mörkbeige. 502.444.92

HAMARVIK
resårmadrass

1695:-

Pocketresårerna rör sig oberoende 
av varandra och ger ett stöd som 
följer kroppens konturer.

02

03

02
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01 STAVANGER resårbotten 5395:- Ett mjukt lager minipocketresårer formar sig efter din kropp för en ökad komfort. Design: Synnöve Mork. 
Fasthet: Fast. B140×L200cm. 42cm tjock. Antracit. 903.073.31  02 BRATTVÅG ben 200:-/4st i lackat massivt trä. Design: Ola Wihlborg. H20cm. Svart. 
603.096.14  03 TUSTNA bäddmadrass 2000:- Latex och ull ger en mjukare yta och har mycket goda tryckavlastande egenskaper som hjälper dig att 
slappna av. Design: Synnöve Mork. B140×L200cm. 7cm tjock. Vit. 202.982.07  04 GLANSVIDE täcke, varmare 995:-/st med fyllning i 100% polyester 
mikrofber. B240×L220cm. 802.714.79  05 HYLLE kudde, fastare 149:-/st med fyllning i polyesterfber. L50×B60cm. 502.827.14

Skapa en egen lösning för din totala sov-
komfort – välj en madrass i rätt fasthet, en 
hög eller låg kudde och ett varmare eller 
svalare täcke.

TUSSÖY
bäddmadrass

2100:-

04  GLANSVIDE
täcke, varmare

995:-/st

SKOTTERUD resårbotten 5195:- 
Med individuellt inkapslade pocket-
resårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer din kropp precist; 
ger stöd på rätt ställen. Design: 
Synnöve Mork. Fasthet: Medelfast. 
B160×L200cm. 34cm tjock. Mörkgrå. 
803.098.73  BRYNILEN ben 200:-/4st 
i klarlackad massiv ek. Design: Ola 
Wihlborg. H20cm. 402.996.92

SNARUM resårbotten 1695:- Bonellresårer ger stöd åt hela kroppen så 
att du kan sova gott hela natten. Design: Synnöve Mork. Fasthet: Medelfast. 
B160×L200cm. 25cm tjock. Beige. 803.098.92  BJORLI ben 200:-/4st 
i lackat stål. Design: Ola Wihlborg. H20cm. Vit. 302.996.97

TUSSÖY bäddmadrass 2100:- Minnesskum ger 
en fastare yta och formar sig efter kroppen vilket 
hjälper dig att slappna av. Design: Synnöve Mork. 
B160×L200cm. 8cm tjock. Vit. 802.981.34

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

01  STAVANGER
resårbotten

5395:-
Eller betala 499 kr/månad i 12 månader
Läs mer på s. 324 och IKEA.se/fnansiering

SKOTTERUD
resårbotten 

5195:-

05  HYLLE
kudde, fastare 

149:-/st SNARUM
resårbotten 

1695:-

RÖLLEKA minnesskumkudde 199:- med fyllning i minnesskum. L33×B50cm. 502.698.35  
GRUSBLAD täcke, varmare 199:- med fyllning i polyesterfber. B150×L200cm. 202.717.50

RÖLLEKA
minnesskumkudde 

199:-
02

03
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Sängtextilier Sängtextilier 291290

Mysvänliga material
Naturliga ingredienser för en bra sömn: 
textilier som är tillverkade med mer 
hållbara metoder, som känns bra mot 
huden och är designade i mönster och 
färger som du kan matcha med 
sovrummets övriga inredning. 

Gjord av 100% bomull som 
odlas med metoder som är 
bättre för både odlarna 
och miljön.

Nyhet **ÄNGSLILJA påslakanset 349:- i 100% bomull. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. 
Ljusblå. 903.186.26

*HÄXÖRT påslakanset 299:- i 100% 
bomullspercale. Pås lakan B150×L200cm. 
1st örngott L50×B60cm. Vit/grå. 103.139.44

**STENÖRT påslakanset 699:- i 100% bomullspercale. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm.
Blomma. 503.139.61

HÄXÖRT
påslakanset 

299:-

ALVINE STRÅ
påslakanset

249:-

LJUSÖGA
påslakanset

149:-

BACKVIAL överkast 399:- i 100% bomull. 
Design: Kazuyo Nomura. B250×L250cm. 
Svart/vit. 002.830.23

*LJUSÖGA påslakanset 149:- i 100% bomull. 
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. 
Blomma. 103.143.83

Nyhet ÄNGSLILJA
påslakanset

349:-

**HÖSTÖGA påslakanset 179:- i 100% bomull. Påslakan 
B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Randig/grå. 503.141.21

BACKVIAL överkast 

399:-*LINBLOMMA påslakanset 499:- 
i 100% lin. Påslakan B150×L200cm. 
1st örngott L50×B60cm. Naturfärgad. 
301.901.12

LINBLOMMA
påslakanset 

499:-

HÖSTÖGA
påslakanset

179:-

*ALVINE STRÅ påslakanset 249:- 
i 100% bomullspercale. Design: 
Kristina Pihl. Påslakan B150×L200cm. 
1st örngott L50×B60cm. 
Vit. 200.464.79

**NYPONROS påslakanset 249:- i 100% bomull. Påslakan B240×L220cm. 
2st örngott L50×B60cm. Vit/blå. 801.891.49

NYPONROS
påslakanset 

249:-

STENÖRT
påslakanset

699:-

Linne andas och absorberar fukt så att 
du kan sova i en jämn och behaglig 
temperatur hela natten.



**PRAKTTRY påslakanset 499:- i 55% lyocell och 45% 
bomullssatin. Påslakan B240×L220cm. 2st örngott 
L50×B60cm. Grå/vit/beige. 903.090.14

* Finns även för dubbelsäng ** Finns även för enkelsäng* Finns även för dubbelsäng ** Finns även för enkelsäng

Sängtextilier Sängtextilier 293292

**RÖDVED påslakanset 129:- i polyester och bomull. Design: Linda Svensson Edevint. 
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Vit/grön. 603.043.29

Nyhet *DOFTKLINT påslakanset 149:- i 100% bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. 
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Vit/ferfärgad. 503.244.55

TRÄDASTER påslakanset 29:- i polyester och bomull. 
Design: Paulin Machado. Påslakan B150×L200cm. 
1st örngott L50×B60cm. Orange. 703.292.87

**MOSSFLOX påslakanset 249:- i 100% bomull. 
Design: Nina Jobs. Påslakan B240×L220cm. 2st örngott 
L50×B60cm. Flerfärgad. 703.089.73

Nyhet ÄNGSTÖREL överkast 159:- i 100% bomull. B150×L250cm. 
Blå/ruta. 203.280.92

**VÅRÄRT påslakanset 499:- i 100% bomullspercale. Påslakan 
B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Beige. 502.877.21

MOSSFLOX
påslakanset

249:-

TRÄDASTER
påslakanset

29:-

**ROSTVIN påslakanset 179:- i 100% bomull. Påslakan B240×L220cm. 
2st örngott L50×B60cm. Vit/grå. 603.090.77

PRAKTTRY
påslakanset

499:-

BOLLTISTEL
påslakanset 

249:-

Nyhet ÄNGSTÖREL
överkast

159:-

Nyhet DOFTKLINT
påslakanset

149:-

RÖDVED
påslakanset 

129:-

ROSTVIN
påslakanset

179:-

**FLÖNG påslakanset 179:- i 100% bomull. Design: Nina Jobs. Påslakan 
B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Blå/vit. 703.090.48

FLÖNG
påslakanset

179:-

*BOLLTISTEL påslakanset 249:- 
i 55% lyocell och 45% bomullssatin. 
Design: Andreja Špegel. 
Påslakan B150×L200cm. 1st 
örngott L50×B60cm. Grå/gul. 
102.865.54

VÅRÄRT
påslakanset

499:-
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Viktigast i 
sovrummet
Sängen har en viktig roll och det 
är att ge dig bra sömn, natt efter 
natt. Välj en modell som passar dig 
och ditt rum, så att du kan vakna 
pigg och utvilad.

TYSSEDAL serie med lackad yta. Vit. *Sängstomme 2695:- 
B168×L210, H140cm. Bäddmått 160×200cm. 590.577.30  
Avlastningsbord 799:-/st B51×D40, H59cm. 702.999.59  

*BRUSALI sängstomme med 4 sänglådor 1995:- i folie. B175×L206, 
H93cm. Bäddmått 160×200cm. Vit. 499.292.86

BRUSALI avlastningsbord 399:-
i folie. Design: T Christensen/
K Legaard. B44×D36, H62cm. 
Vit. 902.501.55

BRUSALI
avlastningsbord

399:-

Nyhet KOPARDAL
sängstomme

1395:-

Nyhet FYRESDAL
dagbädd 

1795:-

Nyhet FYRESDAL dagbädd 1795:- i lackat 
stål. Design: K Hagberg/M Hagberg. B88×L207, 
H94cm. Bäddmått: 80/160×200cm. 
Svart. 003.188.81  

FJELLSE sängstomme 549:- i obehandlad massiv furu. 
Design: Jon Karlsson. B167×L207, H80cm. Bäddmått 160×200cm. 
001.850.65  

HEMNES dagbädd med 3 lådor 3495:- Lackad yta.
Design: Carina Bengs.B87×L211, H86cm. Bäddmått 80/160×L200cm. 
Vit. 500.803.15  Madrasser säljs separat. 

HEMNES serie i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Carina Bengs. *Sängstomme 2295:- B174×L211, H120cm. 
Bäddmått 160×200cm. Svartbrun. 599.293.37 Avlastningsbord 499:- 
Design: Nike Karlsson. B46×D35, H70cm. Gul. 703.200.17

FJELLSE
sängstomme

549:-

Nyhet *KOPARDAL sängstomme 1395:- i lackat stål. Design: Carina 
Bengs. B172×L211, H104cm. Bäddmått 160×200cm. Grå. 691.576.73 

*SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat.  Madrass säljs separat till alla sängstommar.Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

BRUSALI
sängstomme 
med 4 sänglådor

1995:-
HEMNES
dagbädd med 3 lådor

3495:-

TYSSEDAL
sängstomme 

2695:-

HEMNES
sängstomme

2295:-

Kan användas som soffa, 
enkelsäng och dubbelsäng. 
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LAUVIK
kontinentalsäng

5745:-

MALM serie. Sängstomme, hög, med 4 säng-
lådor 2995:- Vitlaserad ekfaner. B176×L209, 
H100cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA 
mittbalk är inräknad i priset men plockas separat.  
990.226.73   Madrass säljs separat.  Byrå med 
2 lådor 449:-/st med lackad yta. B40×D48, 
H55cm. Ljusgrön. 503.113.11

LAUVIK kontinentalsäng 5745:- i massivt trä, stål, bomull och polyester. 
ARNAVIK huvudgavel, LAUVIK klädsel/DIMMELSVIK mörkbeige, HAMARVIK 
resårmadrass, BURFJORD ben 10cm och ESPEVÄR madrassbotten är 
inräknade i priset men plockas separat.  
B160×L210, H122cm. 791.221.50

Hemleverans. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

ASKVOLL sängstomme 1195:- i folie. 
B167×L208, H77cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men 
plockas separat. Vit. 490.197.05  
Madrass säljs separat.    
Handla online på IKEA.se

Ibland är de enklaste 
sakerna också de bästa

ASKVOLL sängstomme gör inte saker mer komplicerade än de 
behöver vara. Den har en solid och enkel design som gör sitt 
jobb utan att göra så mycket väsen av sig. Helt enkelt perfekt 
för en god natts sömn.

Nyhet NESTTUN sängstomme 1395:- i lackat stål. B166×L207, H96cm. Bäddmått 
160×200cm. SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. Vit. 491.579.85  
Madrass säljs separat.

Nyhet NESTTUN
sängstomme

1395:-

MALM
sängstomme, hög, 
med 4 sänglådor

2995:-

Lättrullade sänglådor 
ger praktisk förvaring för 
både kläder och sängkläder.

BRIMNES
sängstomme med förvaring
och huvudgavel

2990:-

BRIMNES sängstomme med förvaring och huvudgavel 
2990:- i folie. B166×L234, H111cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. 
590.991.55  Madrass säljs separat.

ASKVOLL
sängstomme

1195:-
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Bästa starten 
för ditt barn
Ett rum fyllt med kärlek, en säker och 
mysig sovplats, bra förvaring för alla 
små saker och smarta lösningar som 
underlättar matning och blöjbyten. 
Hos oss hittar du barnprodukter som 
uppfyller de strängaste säkerhets-
kraven i världen.

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

CHARMTROLL påslakanset för spjälsäng 129:- i 50% bomull och 50% 
lyocell. Design: Silke Leffer. Påslakan B110×L125cm. Örngott B35×L55cm. 
Beige/vit. 102.899.96

TROGEN klädskåp 1995:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. Design: J Asshoff/H Brogård. 
B89×D50, H187cm. 2st klädstänger och 4st 
hyllplan medföljer. Ljusgrå. 602.802.67

TROGEN klädskåp

1995:-

CHARMTROLL
påslakanset  
för spjälsäng

129:-

Sidorna i meshmaterial är slitstarka 
och ger god luftcirkulation så att ditt 
barn kan sova säkert och bekvämt.

Nyhet FLITIG spjälsäng 399:- i massiv bok och polyester. Design: Wiebke 
Braasch. B66×L123, H80cm. Bäddmått 60×120cm. Rekommenderas för 0–3 år.  
Bok/mellanblå. 203.133.97  Madrass säljs separat. SNIGLAR serie i massiv 
bok. Vit. Skötbord 299:- L72×B53, H87cm. 200.452.05  Nyhet Klädskåp 
799:- Design: David Wahl. B81×D50, H163cm. 2st klädstänger och 3st hyllplan 
medföljer. Bok/vit. 402.637.87 

Nyhet FLITIG spjälsäng

399:-

Nyhet SNIGLAR
klädskåp

799:-

Nyhet STJÄRNBILD
påslakanset 
för spjälsäng

59:-

Nyhet STJÄRNBILD påslakanset för spjäl-
säng 59:- i 52% polyester och 48% bomull. 
Design: Susana Rodriguez Fernandez. Påslakan 
B110×L125cm. Örngott B35×L55cm. Flerfärgad. 
103.196.63  HIMMELSK skallra 29:- i 80% bomull 
och 20% polyester. Design: Susana Rodriguez 
Fernandez. L15cm. Rosa. 803.268.96

Barnens IKEA Barnens IKEA

STUVA spjälsäng  
med lådor

1795:-

STUVA serie i folie och lackad yta. Vit. Design: Ebba Strandmark. Spjälsäng med lådor 1795:- 
L126×B66, H86cm. Bäddmått 60×120cm. 199.270.00  Madrass säljs separat. Skötbord med 
3 lådor 1505:- B90×D79, H102cm. 1st fyttbart hyllplan medföljer. 891.236.01  Förvaring med 
dörrar 829:- B60×D50, H128cm. 498.759.62  

SUNDVIK serie i betsad, klarlackad massiv furu. Vit. Design: Jon Karlsson. Skötbord/byrå 1495:- 
B79×D51/87, H99/108cm. 902.567.27  Spjälsäng 995:- B67×L125, H85cm. Bäddmått 60×120cm. 
002.485.67  Madrass säljs separat. Klädskåp 1795:- B80×D50, H171cm. 1st hyllplan och 1st kläd-
stång medföljer. 102.696.96  

SUNDVIK
skötbord/byrå

1495:-
Med två olika höjdlägen – när barnet 
blir större kan du sänka sängbottnen 
och ta bort ena spjälsidan.

Lätt att göra om till 
skrivbord när barnet 
slutar med blöjor.
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Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

Barnens IKEA

MINNEN utdragbar sängstomme/LURÖY ribbotten 995:- i lackat stål. 
B85×L135–206, H92cm. Bäddmått 80×200cm. LURÖY ribbotten är inräknad  
i priset men plockas separat. Vit. 291.239.58  Madrass säljs separat. 

HENSVIK klädskåp 1295:- i folie och lackad yta.  
Design: Carina Bengs. B75×D48, H174cm. 1st klädstång 
och 2st fyttbara hyllplan medföljer. Vit. 901.113.91

FJÄDERMOLN kudde 69:- i 100% 
polyester. Design: Malin Gyllensvaan. 
B34×L59cm. Ljusblå. 202.644.29

STUVA/ Nyhet FÖLJA
förvaringskombination  
med dörrar och lådor

999:-

FJÄDERMOLN
kudde

69:-

MINNEN
utdragbar säng-
stomme och ribbotten

995:-

Nyhet SLÄKTING
låda

99:-

TROFAST förvaringskombination 729:- i folie och plast. 
B99×D44, H94cm. Vit/orange. 591.289.35

TROFAST
förvarings-
kombination

729:-

STICKAT korg  79:-/set om 2  i 100% polypropen. 
Storlekar: 1st 20cm och 1st 13cm. Design: Annie 
Huldén. Turkos/lila. 902.978.41

STICKAT korg

79:-/set om 2

Nyhet DRÖMSYN vägglampa 59:- i 100% propenplast. Design: Sarah Fager. B32×H22cm. 
603.303.52  SUNDVIK utdragbar sängstomme/LURÖY ribbotten 1495:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. B91×L137–207, H80cm. Bäddmått 80×200cm. LURÖY ribbotten är inräknad i priset 
men plockas separat. Svartbrun. 590.416.59  Madrass säljs separat.

KURA serie Design: T Christensen/K Legaard. Vändbar säng 
1495:- i klarlackad massiv furu och folie. B99×L209, H116cm. 
Bäddmått 90×200cm. Furu/vit. 802.538.09  Madrass säljs separat. 
Sängtält 130:- i plast och polyester. B97×L160, H68cm. 
Turkos. 402.965.99

KURA
vändbar säng

1495:-

Kan vändas upp och ner så att du istället 
får en loftsäng med lekutrymme under.

STUVA/Nyhet FÖLJA förvaringskombination+dörrar/lådor 999:- i folie och 
lackad yta. B60×D50, H128cm. Vit. 191.723.41  Nyhet SLÄKTING låda 99:- i 100% 
polyester. Design: A Huldén/E Strandmark. B38×D42, H33cm. Grå. 603.279.34

HENSVIK
klädskåp

1295:-

Nyhet DRÖMSYN
vägglampa

59:-

Den här sängen kan växa i takt 
med barnet, så att den alltid 
känns lagom stor.

BUSUNGE serie i folie och lackad yta. Design: Carl Öjerstam. Vit. Växasäng 1495:- 
B90×L138–208, H100cm. 703.057.00  Madrass säljs separat. Byrå med 2 lådor 
699:- B80×D40, H75cm. 603.057.05

BUSUNGE
växasäng

1495:-
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TUFFING
våningssäng-
stomme

1195:-

TUFFING våningssängstomme 1195:- Rekommenderas från 6 år. Stål och polyester. B97×L207, 
H131cm. Bäddmått 90×200cm. Grå. 002.392.33  Madrass säljs separat. STICKAT sängfcka 39:-
i 100% polyester. Design: Annie Huldén. B39×H30cm. Grön. 402.962.93

FLICKÖGA påslakanset 199:- i 50% lyocell 
och 50% bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. 
Påslakan B150×L200cm. Örngott L50×B60cm. 
Vit/ferfärgad. 002.989.20

FLICKÖGA
påslakanset

199:-

Nyhet HEJSAN mapplåda

99:-/set om 3

Nyhet HEJSAN mapplåda 99:-/set om 3 i papper. 
Design: S Edholm/L Ullenius. 2st 21×15×5 och 1st 32×23×7cm. 
Orange/ferfärgad. 903.243.16

KALLAX hylla med dörrar 799:- med lackad yta. Design: Tord Björklund. 
B77×D39, H147cm. Gul. 291.554.97

STUVA  serie i folie och lackad yta. Garderob 999:- 
B60×D50, H192cm. Vit/grön. 991.335.53  Bänk 329:-
B90×D50, H50cm. Vit. 301.286.29

STUVA
garderob

999:-

SVÄRTA
loftsängstomme  
med arbetsskiva

1995:-

DANSA discoboll med LED-belysning 249:- Rekommenderas 
från 8 år. Lackat stål och plast. Design: Henrik Preutz. Ø21cm, 
H29cm. IKEA. Modell T1122 DANSA. Denna ljusarmatur har 
inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte 
bytas ut. 102.195.74

DANSA
discoboll med  
LED-belysning

249:-

KALLAX
hylla med 
dörrar

799:-

FLAXA sängstomme med förvaring /LURÖY ribbotten 1695:- med lackad 
yta. B98×L207, H45cm. Bäddmått 90×200cm. LURÖY ribbotten är inräknad i priset 
men plockas separat. Vit/svart. 090.319.12  Madrass säljs separat. TALANGFULL 
påslakanset 149:- i 100% bomull. Design: Malin Unnborn. Påslakan B150×L200cm. 
Örngott L50×B60cm. Blå. 202.725.56

Centrerad stege gör det lättare att ta sig upp och ner, och 
fungerar samtidigt som stöd för den som ligger underst.

Kan placeras stående också. Men när den 
används liggande har den en perfekt höjd 
där barnen kommer åt allt själva.

Stegen kan placeras till höger eller 
vänster. Och med SVÄRTA arbets-
skiva kan du få en arbetsplats  
under sängen.

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 311.

FLAXA
sängstomme  
med förvaring  
och ribbotten 

1695:-

SVÄRTA loftsängsstomme med arbetsskiva 1995:- Rekommenderas från 6 år. 
I lackat stål och folie. B97×L208, H186cm. Bäddmått 90×200cm. Silverfärgad. 
591.512.71  Madrass säljs separat
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Bästa lekplatsen
Att leka är nödvändigt. För det 
är genom leken som barnen lär 
sig nya saker och utvecklar olika 
färdigheter. Så låt leken ta plats 
i hemmet. Med lite tur kanske du 
också får vara med.

Rollekar är kul och hjälper 
barnen att utveckla 
sociala färdigheter.

01–06 Nyhet FLISAT serie i lackad massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. 01 Dockhus/vägghylla 399:- Rekommenderas från 3 år. B58×D22, H59cm. 
502.907.85  02 Knopphängare med 4 knoppar 59:-/st B47×H5cm. 702.735.96  03 Bokställ 199:- B49×D28, H41cm. 002.907.83  04 Leksaksförvaring 
med hjul 299:- Varning: leksaken har ingen broms. Rekommenderas från 3 år. L44×B39, H31cm. 102.984.20  05 Barnbord 499:- Komplettera med backarna 
TROFAST. L83×B58, H48cm. 502.984.18  06 Barnpall 149:-/st B24×D24, H31cm. 402.735.93  07 STICKAT klädsel för pall 50:-/st i 100% bomull. 
Ø28cm. Rosa. 402.978.34  Grön. 002.962.71

DUKTIG leksakskök 799:- Rekommenderas 
från 3 år. Björk plywood och polypropenplast. 
Design: Mikael Warnhammar. B72×D40, H109cm. 
603.199.72

MÅLA ritstativ 199:-  
Rekommenderas från 3 år.
Massiv furu. L43×B62, H118cm. 
Barrträ/vit. 500.210.76  MÅLA 
ritrulle 29:- i blekt klorfritt papper. 
B45cm×L30m. 803.240.72

LÅTSAS varukorgset 79:-/12 delar Innehåller ost, 2st korvar, 
pasta, bröd, 1st grön paprika, 1st ananas, 1st äggplanta och 
1st fsk. Rekommenderas från 3 år. Polyesterfbrer. Design:  
A Huldén/S Dahlman. 702.620.03

LÅTSAS varukorgset

79:-/12 delar

MULA lyftkran  
med klossar

149:-

När barnen härmar vuxna utvecklar de sin 
samarbetsförmåga och problemlösning sam-
tidigt som de leker och har kul. Det här köket 
med justerbara ben kan väcka intresset för 
mat och matlagning –  utan att du behöver ta 
hand om disken efteråt.

DUKTIG
leksakskök

799:-

MULA
lära-gå-vagn

199:-

MÅLA
ritstativ

199:-

01   Nyhet FLISAT
dockhus/vägghylla

399:-

03  Nyhet FLISAT
bokställ

199:-

06   Nyhet FLISAT
barnpall

149:-/st

MULA lära-gå-vagn 199:-  
i lackad björkplywood och lackat 
stål. Att gå själv tränar bland annat 
motoriken och balansen. L40×B30, 
H46cm. Grön. 302.835.78  GOSIG 
GOLDEN mjukdjur 99:-  i 100% 
polyester. Rekommenderas från 
0 år. Design: Annie Huldén. 
L40cm. 001.327.98 

04

05

07

02

MULA lyftkran med klossar 149:- Rekommenderas från 
12 månader. Betsad, klarlackad massiv bok. Design: Francis 
Cayouette. L28×B15, H11cm. Flerfärgad. 202.948.79

Backarna TROFAST under locken i 
bordsskivan ger bra förvaring och gör 
det enkelt att plocka ihop efter leken.



IKEA har sina rötter i Småland i en tid 
då sparsamhet och uppfnningsrikedom 
var viktiga ingredienser i smålänningar-
nas vardag. Deras inställning utgör
fortfarande en inspiration för oss i 
vårt arbete med att göra vardagen lite 
lättare och bekvämare för så många 
människor som möjligt. Det gör att du 
både på IKEA.se och i våra varuhus 
kan välja bland ett stort sortiment av 
heminredningsartiklar.  
Och skulle du behöva hjälp är det tryggt 
att veta att vi också erbjuder olika 
typer av servicetjänster.

Det här är IKEA®
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Bra idéer när du behöver dem

Inspiration kan du hitta nästan varsomhelst. 
IKEA katalog appen, broschyrer, tidningar, bloggar, 
sociala medier, släkt och vänner – från alla håll och 
kanter kan du få hjälp att ringa in de stilar, 
funktioner och material du vill ha i ditt hem. Det 
hjälper dig att spara tid när du ska handla eftersom 
du då har ett bättre grepp om vad du är ute efter.

Handla hemifrån

Du kan utforska hela IKEA sortimentet utan att 
behöva lämna hemmet. På IKEA.se hittar du 
massor av gratis tips och idéer som kan kickstarta 
din kreativitet. Där fnns också praktiska verktyg 
som hjälper dig planera din inredning på bästa 
sätt. När du sedan vet vilka produkter du vill ha, 
kan du handla online med några klick och få dina 
grejer levererade till dörren. 

Handla där du är

Om du har en surfplatta eller en smartphone kan 
du tanka IKEA inspiration även när du sitter på 
bussen, tåget eller var du nu råkar befnna dig. 
IKEA katalogappen utforskar idéerna ännu djupare 
för olika typer av rum, medan IKEA varuhusappen 
kan hjälpa dig att göra din shopping på varuhuset 
både snabbare och enklare.

Närmare 
än du tror
På IKEA.se kan du göra en djupdykning 
i hela vårt sortiment och köpa de hem-
inredningsprodukter du vill ha, när det 
passar dig. På varuhuset kan du få mer 
inspiration och både provsitta soffor 
och provligga sängar. 
Dessutom erbjuder vår restaurang en 
smaklig meny. Hemma, i varuhuset eller 
var du än befnner dig – handla när du vill 
på det sätt som passar dig bäst.



Mer information hittar du på IKEA.se/service  – eller fråga oss på varuhuset.
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För dig med utsökt smak

Vill du sätta dig ner med en kopp kaffe och fundera 
över möbelinköpen? Eller blev du lite hungrig när du 
gick runt i vår köksutställning? Då är restaurangen 
det perfekta stället för en paus – före, under eller 
efter shoppingen. Här kan du fylla på med mer 
energi från ett brett utbud av smakliga rätter 
till inbjudande priser i en trivsam miljö.  

Kläm och känn

På varuhuset kan du få närkontakt med våra möbler 
och produkter. Här kan du mäta soffor, jämföra kök 
och studera prislappar ända fram till stängningsdags. 
För uppdaterad produkt- och varuhusinformation kan 
du använda IKEA varuhus-appen på din smartphone 
– eller fråga någon av våra medarbetare. 

Ta med allt hem

När du handlar i varuhuset kan du ta med dig dina 
nya inköp hem och börja använda dem redan 
samma dag. Se bara till att i förväg kolla 
var du kan hämta dina produkter. Eller så kan 
du välja bland våra olika servicetjänster för en 
ännu enklare shoppingupplevelse.

Sergio

Servicespecialist, Spanien 

Känns ditt heminredningsprojekt 
alldeles för stort och komplicerat? 
Prata med oss, vi kan hjälpa dig! 
Vi berättar hur vi kan göra din 
shoppingupplevelse ännu enklare, 
hur snabbt och till vilket pris. Från 
att plocka ihop dina produkter till 
installation av ett helt kök – tack 
vare de olika servicetjänster som 
vi erbjuder kan du få all den hjälp 
du behöver.

Plock- och leveransservice

Vi plockar ihop produkterna på din 
inköpslista och levererar dem till ditt 
hem eller ditt företag.

Personlig köksplanering

Att planera kök är både roligt och 
kreativt. Vill du ha en helt egen 
planeringstid? Då kan du boka två 
timmar tillsammans med en av våra 
kökssäljare.

Monteringsservice

Om du inte vill eller kan montera själv 
så hjälper vi dig med monteringen 
hemma eller på ditt företag.

Leveransservice

Vi kan transportera dina produkter 
hem till dig eller till ditt företag.

Installationsservice

Vi erbjuder professionell hjälp med 
installationen av ditt kök eller dina 
badrumsmöbler till ett bra pris. 
Perfekt när det gäller knepigare saker 
som snickeri, el, vatten och avlopp.

Mätservice

Osäker på måtten? Vi kan hjälpa  
dig att mäta upp ditt kök, badrum 
eller kontor för att underlätta  
din planering.

Vill du ha hjälp?
Här är några exempel på servicetjänster 
som du kan beställa på IKEA.se/service 
och i varuhuset. 



Handla på IKEA 313

IKEA BORLÄNGE
Norra Backagatan 1
781 70 Borlänge
IKEA.se/BORLÄNGE

IKEA GÄVLE
Valbovägen 307 
818 32 Gävle
IKEA.se/GÄVLE

IKEA GÖTEBORG/BÄCKEBOL
Transportgatan 23
422 46 Hisings Backa
IKEA.se/BÄCKEBOL

IKEA GÖTEBORG/KÅLLERED
Ekenleden 2
428 36 Kållered 
IKEA.se/KÅLLERED

IKEA HAPARANDA TORNIO
Norrskensvägen 2
953 56 Haparanda
IKEA.se/HAPARANDA

IKEA HELSINGBORG
Väla Centrum
Marknadsvägen
260 35 Helsingborg
IKEA.se/HELSINGBORG

IKEA JÖNKÖPING
AG-Center
Kompanigatan 3
553 05 Jönköping
IKEA.se/JÖNKÖPING

IKEA KALMAR
Bilbyggarevägen 6
393 56 Kalmar
IKEA.se/KALMAR

IKEA KARLSTAD
Bergviks Köpcenter
Bergviksvägen 43
653 46 Karlstad
IKEA.se/KARLSTAD

IKEA LINKÖPING
Tornby
Svedengatan 7
581 11 Linköping
IKEA.se/LINKÖPING

IKEA MALMÖ/SVÅGERTORP
Kulthusgatan 1
215 86 Malmö
IKEA.se/MALMÖ

IKEA STOCKHOLM/BARKARBY
Barkarby Handelsplats
Flyginfarten 13
177 38 Järfälla
IKEA.se/BARKARBY

IKEA STOCKHOLM/
KUNGENS KURVA
Kungens Kurva
Modulvägen 1
141 08 Kungens Kurva
IKEA.se/KUNGENS KURVA

IKEA SUNDSVALL
Birsta  
Gesällvägen 3
857 53 Sundsvall
IKEA.se/SUNDSVALL

IKEA UDDEVALLA
Torp Köpcentrum
östra Torpvägen 30
457 76 Uddevalla
IKEA.se/UDDEVALLA

IKEA UMEÅ
Marknadsgatan 1
904 22 UMEÅ
IKEA.se/UMEÅ

IKEA UPPSALA
Rapsgatan 3
753 23 Uppsala
IKEA.se/UPPSALA

IKEA VÄSTERÅS
Domkraftsgatan 6
721 38 Västerås
IKEA.se/VÄSTERÅS

IKEA ÄLMHULT
Handelsvägen 4
343 33 Älmhult
IKEA.se/ÄLMHULT

IKEA ÄLMHULT/FYND
Handelsvägen 6
343 33 Älmhult

IKEA ÖREBRO
Marieberg
Kundvägen 2
702 36 ÖREBRO
IKEA.se/ÖREBRO

Service och Pick-up
IKEA Service och Pick-up
Enebyängen handelsplats
Sunnanängsvägen 10
182 36 Danderyd
IKEA.se/ENEBYÄNGEN

Här hittar du våra varuhusÖppet köp i 365 dagar
För stor? För liten? Eller har du bara ångrat dig? 
Är du inte nöjd med ditt IKEA köp kan du returnera 
en oanvänd vara (monterad eller omonterad) 
inom 365 dagar* och få pengarna tillbaka. 
Tag med kvittot. Gäller allt utom måttbeställda 
bänkskivor och fyndvaror.

Returpolicy för madrasser*
Du har 90 dagar (och nätter!) på dig att ta reda 
på om du gillar din nya madrass – annars kan du 
byta den mot en annan. 

*Du hittar fullständig information om våra generösa villkor på 
IKEA.se/kundservice  – eller fråga oss på varuhuset.

Träffa oss
Besök oss på varuhuset och prata 
med någon av våra medarbetare så 
får du den hjälp och information 
du behöver. 

E-post
Du kan också e-posta oss via vårt 
kontaktformulär på IKEA.se/kontakt

Telefon
Kundservice tel. 0775 700 500
Information om öppettider får du 
på IKEA.se/öppettider

Frågor och svar
På IKEA.se har vi samlat våra vanligaste 
frågor och svar så att du enkelt kan 
hitta det du söker.

Men jag undrar...
Har du annat du funderar över? 
Då fnns det olika sätt att få ett svar.

Returpolicy312



Som medlem i IKEA FAMILY får du lägre priser på alla 
IKEA FAMILY produkter – till exempel vår nya SLADDA cykel 
och alla tillbehör. Du får också alltid mat- och fkaerbjudanden 
och gratis kaffe måndag till fredag i restaurangen.

Du får inbjudningar till våra inspirerande heminredningsevent  
och workshops. Inte nog med det - drar du ditt medlemskort 4 gånger 
per år så skickar vi vår heminredningstidning IKEA FAMILY MAGAZINE 
hem i brevlådan. Dessutom skänker IKEA 25 öre till Rädda Barnen 
varje gång du använder ditt kort i varuhuset eller på IKEA.se

Helt klart en massa bra och kul grejer som du inte vill missa!
Glöm inte att lämna din e-postadress för att alltid vara först 
med det senaste.

Bli medlem och anmäl dig till ett heminredningsevent 
på IKEA.se/IKEAFAMILY eller i varuhuset. 

IKEA FAMILY -
medlemmar får mer

Lägre priser

Upp till 25% lägre priser på 
IKEA FAMILY produkter plus 
specialpriser i varuhuset 
och i restaurangen för 
våra medlemmar.

Inspiration

Tips och inspiration på
intressanta workshops 
och andra event.

Nyheter

Lämna din e-postadress 
och få nyhetsbrev med det 
allra senaste från IKEA..

Nyhet SLADDA serie i lackat aluminium. 01 Cykel IKEA FAMILY 
pris 3795:-  (ord. pris 6695:-). Design: O Juhlin/J Puranen/K Eke. 
Hjulstorlek 26”. Grå. 603.397.72  02 Pakethållare fram IKEA 
FAMILY pris 249:- (ord. pris 349:-). Design: J Jelinek/O Juhlin. 
B40×D36, H13cm. Grå. 403.154.80  03 Pakethållare bak IKEA 
FAMILY pris 200:- (ord. pris 300:-). Design: J Jelinek/O Juhlin. 
L57×B16, H40cm. Grå. 003.154.82  04 Cykelkärra IKEA FAMILY 
pris 1495:- (ord. pris 2495:-). Design: Sarah Fager. L148×B78, 
H90cm. Hjulstorlek 20”. Maxbelastning 49 kg. Grå. 703.456.40

Kommer snart! Gå in på IKEA.se för att se om produkten fnns i lager 
på ditt IKEA varuhus.

Glöm bilen – nu fnns SLADDA cykel som du kan skräddarsy 
med valfria tillbehör för att på ett enklare, billigare och mer  
hållbart sätt kunna förfytta dig dit du vill. 
Avancerade funktioner som automatiska växlar och remdrift 
istället för en oljig kedja ger minimalt underhåll. Det här kan 
vara det enda transport alternativet du behöver – enkelt, snabbt 
och garanterat miljösmart.

IKEA FAMILY
Medlemspris
01  Nyhet SLADDA cykel

3795:-/st
Ordinarie pris: 6695:-/st

02
03

04
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D
et är inte många som har hört talas 
om Komorerna som är en önation 
i Moçambiquekanalen. Öarna har 

en fantastisk natur, men landet är ett av 
de fattigaste i Afrika. Här är leksaker inget 
som barn har någon självklar tillgång till, 
som i rikare länder. Men med hjälp från 
IKEA Foundation och UNICEF kan barnen 
här och i olika katastrofområden runt om 
i världen leka för att utvecklas till hand-
lingskraftiga och självsäkra individer tack 
vare de pedagogiska leklådorna. De 159 
leklådorna från UNICEF på Komorerna 
är lika stora som en stor resväska och är 
färgglada och spännande lådor som inne-
håller IKEA leksaker som noggrant valts 
ut av UNICEF för att ge barnen i ålders-
gruppen 3–6 år en bra grund. Det här är 
en ålder när barnen utvecklar kognitiva 

och sociala färdigheter som hjälper dem 
att lyckas i skolan. 

”Lek är det enklaste sättet att stimulera 
den här typen av inlärning och utveckling”, 
säger Julika Riegler, IKEA Foundations 
kommunikationskontakt hos UNICEF. 
”Det är så människor utvecklas. Vi lär oss 
genom att röra vid saker, interagera med 
våra kamrater, identifera saker med våra 
ögon, känna igen färger och räkna.” 

De leksaker som IKEA Foundation 
skänkt till lådorna är tidlösa och av den 
typ som kanske också våra far- och morför-
äldrar lekte med. Det handlar bland annat 
om handdockor som lär barnen att uttrycka 
sig själva och kommunicera med sina kam-
rater, plocklådor som tränar fnmotorik och 
samarbete samt färgat papper och saxar 
som  stimulerar kreativiteten. >>

Öppnar 
möjligheter  
för barn 
genom lek 
Glädjen hos barnen när de får leka med bra leksaker – som 
stimulerar fantasi och kreativitet – är universell. Riktigt bra  
leksaker gör gott i själ och hjärta, och det gäller både i rika  
och i fattiga länder, på både norra och södra halvklotet. Därför 
används leken, bland annat på Komorerna, som ett säkert och 
kraftfullt sätt att undervisa barnen i färdigheter som förbereder  
dem för skolan – och för livet.

Leklådan 

Den pedagogiska leklådan 
består av 43 produkter som 
leksaker och hygienartiklar. 

Projekten i siffror
• IKEA Foundation till

handahåller åtta leksaker 
från IKEA till 12 000  
pedagogiska leklådor.

• Mer än 1,2 miljoner barn 
kommer att få del av 
pedagogiska leklådor 
med leksaker från IKEA.

• Mer än 7 000 barn på 
Komorerna får tillgång till 
pedagogiska leklådor.

Utforska våra berättelser lite mer på djupet med hjälp av IKEA Katalogenappen.
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Nedan | Elever vid Vouvouni-skolan 
leker med färgglada byggklossar, 
roliga handdockor och en plocklåda. 

Vänster | Läraren Hadidja  
Youssouf Chanf visar eleverna hur 

de kan göra rollspel med hjälp av 
IKEA handdockor.

Ovan | En rulle med papper är 
en tom duk som låter fantasin 
ta plats, medan en sax hjälper 
barnen att klippa ut alla typer av 
former i färgat papper. 

De pedagogiska leklådorna är en idé som kommer från 

UNICEF och utgör en del av deras arbete att ge alla 

barn möjligheten till stimulerande och utvecklande lek. 

Det här arbetet stödjs av IKEA Foundation som har 

skänkt IKEA leksaker till de pedagogiska leklådorna 

som kommer att nå ut till mer än 1,2 miljoner barn. 

Leklådorna distribueras i konfiktområden som 

Syrien och Libanon, och platser som Komorerna där 

det saknas strukturer och resurser för att undervisa 

barn på sätt som uppmuntrar till inlärning och krea-

tivitet samt utvecklar deras kognitiva och motoriska 

färdigheter. 

”Nu har lärarna redskap som hjälper dem att stimu-

lera förskolebarn på ett mer aktivt sätt”, säger Miriam 

Mareso, utbildningschef för UNICEF på Komorerna. 

”Leksakerna bidrar till att underlätta inlärningen via 

kreativitet och interaktion mellan barnen. Dessa är 

viktiga faktorer som hjälper till att förbereda barnen 

inför skolstarten.” I samarbete med de lokala myn-

digheterna på Komorerna har UNICEF introduce-

rat de pedagogiska leklådorna tillsammans med ett 

utbildningsprogram som vägleder lärarna i hur de kan 

undervisa genom lek – och resultaten är ganska fan-

tastiska. ”Barnen är väldigt glada och leker mycket, 

så alla springer för att få tag i en låda först”, säger 

Hadidja Youssouf Chanf, förskolelärare på Vouvouni-

skolan strax utanför huvudstaden Moroni. ”Alla säger: 

’det här är till mig’ och ’det här är till dig.’ Och det gör 

dem väldigt aktiva och mer engagerade.”

Föräldrarna har också lagt märke till att det här 

nya inlärningssättet har engagerat, motiverat och gett 

barnen ny energi.

”Jag har sett stora framsteg eftersom han repeterar 

många saker han lär sig i skolan på vår grifeltavla 

hemma”, säger Hadjira Hamidou, mamma till fyra- 

årige pojken Outhaimine på Vouvouni-skolan. ”Han 

kan rita en måne och en sol på det sätt som läraren 

visar barnen. Det uppmuntrar honom.”

UNICEF har redan sett att de barn som får ta del 

av utvecklingsprogram i tidig barndom är mer fram-

gångsrika i skolan och löper lägre risk att hoppa av 

skolan, vilket annars är ett problem i fattiga områden.

”Barn förknippar skolan med något kul och det gör 

att de vill fortsätta gå i skolan”, säger Julika. ”Det här 

är ett sätt att skapa tillfällen för barn att utvecklas 

till unga vuxna som har möjligheten att studera, starta 

företag, ha en inkomst och senare kunna försörja sin 

familj och sina barn. Det är det långsiktiga resultat 

som utbildning och lek kan medföra.”

IKEA FOUNDATION är den flantropiska 

grenen inom Stichting INGKA Founda-
tion som äger IKEA koncernen. IKEA 
Foundation arbetar för att förbättra 
möjligheterna för barn och unga i några 
av världens fattigaste områden. Tack 
vare starka, strategiska samarbetspart-
ners som UNICEF, kan IKEA Foundation 

jobba innovativt för att uppnå storska-
liga resultat när det gäller olika faktorer 
i ett barns liv. UNICEF värnar alla barns 

rättigheter och välbefnnande genom 

att särskilt fokusera på att nå ut till de 
mest sårbara och utsatta barnen, för 
alla barns skull, överallt.
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Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, 
IKEA Foundation och organisationer som UNICEF 
och Rädda Barnen, kan vi se till att agera med 
barnens bästa i åtanke. 

Här är några exempel på hur vi stödjer och skyddar 
barns rättigheter:

Fler barn i skolan
Om barnen arbetar kommer de inte tillbaka till 
skolan. Via IKEA Foundation tar vi itu med grund-
orsakerna till varför barnen arbetar. Våra program 
i samarbete med UNICEF och Rädda Barnen har 
redan hjälpt 12 miljoner barn i Indien och Pakistan 
att få tillgång till bättre skolor, bättre utbildade 
lärare och bättre skydd mot att tvingas arbeta.

Tydligt förbud mot barnarbete
Vi accepterar inte barnarbete. Tillsammans med 
Rädda Barnen och UNICEF har vi tagit fram vår 
uppförandekod (IWAY) för att aktivt förebygga 
barnarbete i vår leveranskedja. Vi utbildar också 
våra leverantörer i att genomföra kontroller hos 

deras underleverantörer, för att se till att våra krav 
för att förebygga barnarbete uppfylls genom 
hela leveranskedjan. 

Barns rätt till lek
Barn behöver få leka. Det är otroligt viktigt för deras 
utveckling och välbefnnande. Alla produkter i vårt 
Barnens IKEA sortiment är designade för att 
uppmuntra barn att leka, lära och utvecklas. 
I vårt arbete med att utveckla vårt barnsortiment 
jobbar vi tillsammans med olika experter inom 
barns utveckling för att se till att våra barnprodukter 
tar hänsyn till barnens behov under 
olika utvecklingsstadier.

Läs mer på IKEA.se/människorochmiljö

Vår strävan är att alltid skydda 
rättigheterna för de viktigaste 
människorna i världen, nämligen 
barnen. På IKEA tittar vi på varje 
aspekt av vår verksamhet för att 
hitta sätt som kan göra barnens 
tillvaro bättre.

Garantier
Allmänna villkor

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 kommer IKEA att reparera den defekta 
produkten eller ersätta den med en likadan 
eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar 
IKEA för reparation, reservdelar, arbete och 
eventuella personalresor, förutsatt att pro-
dukten går att reparera utan särskilda kostna-
der för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och 
reklamationer så länge varan fnns 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 rengörings-
produkter. Garantin omfattar inte normalt 
slitage, repor, märken eller skador 
som orsakats av stötar eller av en olycks- 
händelse. Garantin gäller inte om produkten 
har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, 
eller om produkten har använts i annat sam-
manhang än för hemmabruk, såvida inget 
annat anges. Garantin omfattar inte följd-
skador eller indirekta skador.

Skötselanvisningar
Produktens skötselanvisningar måste ha följts 
för att garantin ska kunna utnyttjas.

 Du hittar de festa skötselanvisningarna på  
IKEA.se och på IKEA varuhusen.

Tillämpning av nationella eller regionala 
lagar
Garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, 
men du kan även ha andra rättigheter som 
varierar mellan olika länder eller regioner. 
IKEA tillämpar konsumentköplagens 
och köplagens reklamationsrätt.

Så här kontaktar du oss:
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta 
IKEA kundservice på 0775-700 500 eller 
på IKEA.se/kundservice

 Du hittar adresser till IKEA varuhusen 
på s. 313 och på IKEA.se

Spara alltid ditt inköpskvitto eller original-
fraktsedel. Det gäller som inköpsbevis 
och måste kunna uppvisas för att garantin 
ska gälla.

 Läs mer i våra garantibroschyrer som  
du hittar på ditt IKEA varuhus och på 
IKEA.se/garanti

Människor och samhällen320
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Specifka 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 • MAXIMERA fullutdragslådor 
• UTRUSTA gångjärn, dörrdämpare, tryck-
och-öppna-beslag, hyllplan i härdat glas och 
melamin, konsoll för ugn, kopplingsskena för 
fronter, stödram för källsorteringskärl 
• METOD upphängningsskena • Ben • Socklar 
• Täcksidor • Dekor-/krönlister • Bänkskivor 
utom LILLTRÄSK • Diskhoar-/bänkar utom 
FYNDIG • VÅGLIG kopplingsskena för fronter.

10 års garanti. 
FÖRVARA lådor, UTRUSTA trådbackar,  
TUTEMO och HÖRDA öppna skåp.

Vilka produkter omfattas inte av den 
här garantin? • KNOXHULT kökssystem 
• SUNNERSTA minikök • LILLTRÄSK bänkskivor
• FYNDIG diskhoar-/bänkar • ERSÄTTARE 
glidgångjärn för semi-integrerad diskmaskin. 
UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag elektriskt.

Vitvaror
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats 
av material- eller konstruktionsfel som fanns 
vid den tidpunkt då produkten köptes på 
IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. 
Undantagen specifceras under rubriken ”Vad 
omfattas inte av den här garantin?”. Inom 
garantiperioden ersätts kostnader för att åt-
gärda felet – t.ex. reparationer, reservdelar,
arbete och resor – förutsatt att vitvaran är 
tillgänglig för reparation utan särskilda kost-
nader. Dessa villkor överensstämmer med EU-
direktivet 99/44/EG samt lokala föreskrifter. 
Utbytta delar tillfaller IKEA.

Hur länge gäller garantin? 
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt 
inköps-/leveransdatum. TILLREDA och LAGAN 
vitvaror har två (2) års garanti som gäller 
från ursprungligt inköps-/leveransdatum. Om 
arbete utförs under garantiperioden förlängs 
inte garantiperioden för produkten eller 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.

Vilka vitvaror omfattas inte av den 
här garantin? 
Alla vitvaror som köpts på IKEA före 
den 1 augusti 2011. Produkter inköpta 
på avdelningen Fynd.

Vem utför service? 
IKEA servicepartner utför service genom sin 
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk 
av behöriga servicepartners.

Vad omfattas inte av den här garantin?  
• Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt 
eller genom oaktsamhet, genom underlåten-
het att följa bruksanvisningen, felaktig instal-
lation 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 onor-
mala miljöförhållanden • Förbrukningsvaror 
inkl. batterier och lampor • Icke-funktionella 
och dekorativa delar som inte påverkar nor-
malt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella 
färgskillnader • Oavsiktliga skador orsakade av 
främmande föremål eller ämnen vid rengöring 
eller rensning av flter, avtappningssystem el-
ler 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 när inget fel har kunnat hittas vid besök 
av en servicetekniker • Reparationer som inte 
utförts av en utsedd servicepartner och/eller 
en behörig servicepartner eller då original-
delar ej har använts • Reparationer orsakade 
av felaktig installation eller installation som ej 
har utförts enligt anvisningarna • Användning 
av vitvaran i ett professionellt sammanhang, 
dvs. ej för hemmabruk • Om produkten har 
placerats utomhus eller i en fuktig miljö 
• Transportskador. Om en kund själv ombe-
sörjer 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 installatio-
nen av IKEA vitvaran. Dessa begränsningar 
gäller inte felfritt arbete som har utförts av 
 
 

kvalifcerad fackman med våra originaldelar för 
att anpassa vitvaran efter tekniska säkerhets-
specifkationer som gäller i ett annat EU-land.
Köksblandare
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? 
10 års garanti gäller för alla IKEA köksblandare. 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel, och gäller endast för hemmabruk.

Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin gäller inte normalt slitage eller om 
produkterna har använts i en korrosiv miljö.  

Soffor
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? Den här 
garantin gäller endast för hemmabruk och om-
fattar material- och produktionsfel avseende 
• stommar • sitt- och ryggplymåer i följande 
produkter: • EKTORP serie • KARLSTAD soffa
• KIVIK serie • LANDSKRONA serie 
• NOCKEBY serie • STOCKHOLM serie 
• STOCKSUND serie • SÖDERHAMN serie 
• TIDAFORS serie • TIMSFORS serie 
• SÖRVALLEN serie • KLIPPAN soffa 
• KNOPPARP soffa • EKENÄS fåtölj och fotpall 
• POÄNG serie • EKERÖ fåtölj 
• MELLBY fåtölj • NOLBYN fåtölj • NOLMYRA 
fåtölj • NORSBORG serie • SKOGABY serie 
• STRANDMON serie • VALLENTUNA serie.
Vilka delar och produkter omfattas inte 
av den här garantin? 
Garantin omfattar inte: • tygklädslar • läder-
klädslar • bäddmekanismer • POÄNG fåtölj-
plymåer • POÄNG barnfåtölj 

PAX/KOMPLEMENT
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? Den här 
garantin gäller endast kläd- och skoförvaring 
för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i följande komponenter av 
PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning: 
• Stommar • Gångjärnsdörrar och gångjärn 
• Avdelare för stommar, hyllinsatser och sek-
tionshyllplan • Skjutdörrar och skjutdörrs-
mekanism • KOMPLEMENT inredning. 
Vilka produkter omfattas inte av den 
här garantin? 
KOMPLEMENT insats för utdragbart hyllplan, 
KOMPLEMENT smyckesinsats för utdragbart 
hyllplan, KOMPLEMENT avdelare för utdragbart 
hyllplan och KOMPLEMENT korg/3st. 

GODMORGON
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? Den här 
garantin gäller endast för hemmabruk och om-
fattar material- och produktionsfel i följande 
produkter: GODMORGON möbler, 
GODMORGON ben, GODMORGON förvaring, 
set om 3, låda med lock, set om 5.
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte ALDERN bänkskivor.

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 rengö-
ringsmetod eller felaktiga rengöringsproduk-
ter. Garantin gäller inte heller skador orsakade 
av slag, olyckshändelser eller vattenburet 
skräp. Den omfattar inte heller tvättställsblan-
darens flter/strålsamlare som bör rengöras 
regelbundet samt bytas ut när den är utsliten.

Madrasser
25 års garanti
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar material- och produktionsfel 
i följande delar i madrasser och/eller madrass-
bottnar: • Trästomme och resårer i resårbott-
nar • Resårer i resårmadrasser • Skumkärnan 
i polyetermadrasser • Latexkärnan i latex 
 

madrasser • Trästomme och ribbor i ribbottnar. 
Garantin gäller endast för hemmabruk. 

Vilka produkter omfattas inte av den 
här garantin? Alla bäddmadrasser, SULTAN 
LADE ribbotten, SENNESVIK och JÄRNUDDA 
madrasser. Barnmadrasser och madrasser till 
bäddsoffor. 

BEKANT skrivbordsserie och GALANT 
förvaringssystem
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? Garantin 
omfattar material- och produktionsfel i alla 
delar av BEKANT skrivbordsserie och 
GALANT förvaringssystem. (Förutom på 
elektriska motorer till GALANT som har 5 års 
garanti).
Vilka produkter omfattas inte av den 
här garantin? Följande produkter i BEKANT 
skrivbordsserie omfattas inte av den här 
garantin: • BEKANT skrivbordshylla • BEKANT 
avskärmning.

MARKUS, VOLMAR
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i följande delar: • Stommen • Rörliga delar.

SENSUELL kastruller, grytor och stek-
pannor
25 års garanti
Gäller alla kastruller, grytor, och stekpannor 
i SENSUELL serien. 
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i ovanstående serie. Garantin omfattar: 
• Bottnens stabilitet • Diskning i diskmaskin 
avsedd för hushållsbruk. 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte förändringar av utse-
endet hos grytan, kastrullen eller 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 om-
fattar material- och produktionsfel i SENIOR 
kok- och stekkärl. Garantin omfattar kok-/
stekkärlets botten. Vi garanterar att botten 
bibehåller sin form och därmed sina värme-
ledande egenskaper. Garantin gäller endast 
om du diskar dina kok-/stekkärl för hand. 

Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte förändringar av ut-
seendet hos grytan, kastrullen eller stekpannan 
såvida de inte har en avgörande påverkan på 
funktionen.

IKEA 365+ kastruller grytor 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 non-stick-
beläggning eller produkter av gjutjärn, vilka bör 
diskas för hand). • Non-stickegenskaper hos 
produkter med non-stickbeläggning.
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte förändringar av ut-
seendet hos grytan, kastrullen eller stekpannan 
såvida de inte har en avgörande påverkan på 
funktionen.

VARDAGEN grytor och kastruller
15 års garanti
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet 
• Diskning i diskmaskin avsedd för hushålls-
bruk. 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte förändringar av ut-
seendet hos kokkärlet såvida de inte har en 
avgörande påverkan på funktionen.

TROVÄRDIG stekpannor
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin? Garantin 
omfattar: • Bottnens stabilitet • Non-stick-
egenskaper. 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte förändringar av ut-
seendet hos grytan, kastrullen eller stekpannan 
såvida de inte har en avgörande påverkan 
på funktionen.
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IKEA katalogen är tryckt på FSC®-certiferat 
papper som säkerställer ett hållbart ursprung 
för träråvaran.

Vi söker nya 
medarbetare. 
Är du en av dem? 

Hur din IKEA karriär kan utvecklas är upp till dig själv. Vår tro 
på dig och din talang ger dig det stöd du behöver för att forma 
den framtid du vill ha. Med tiden kan dina intressen leda dig till 
en annan del av företaget eller kanske till och med till en annan 
del av världen.

Och även om möjligheterna är många så delar vi alla samma 
passion – att skapa en bättre vardag för de många människorna. 
Den inställningen betyder mer för oss än vilken erfarenhet du har. 

Är du intresserad av att ta reda på hur du kan växa med oss? 
Då är du välkommen att höra av dig!

Gå in på IKEA.se/jobb och kolla in våra lediga tjänster. 
Där kan du också läsa mer om våra värderingar. 

Specifka produktvillkor

IKEA 365+ knivar
15 års garanti
Gäller alla knivar i IKEA 365+ serien.
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktions-
fel vid normalt hemmabruk 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 använd-
ning (för att skära och hacka mat) och daglig 
rengöring av kniven med handdisk samt 
regelbunden slipning. • Knivens skärpa. 
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. • Slitstarkt handtag. 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.

SLADDA cykel
10 års garanti Gäller remdrift.
25 års garanti Gäller cykelram.
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin gäller normalt bruk på vägar och 
cykelvägar och omfattar material- och produk-
tionsfel avseende: • Remdriften • Cykelramen.
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inga andra delar eller 
komponenter hos SLADDA utan gäller endast 
remdrift och cykelram. När eventuella delar 
behöver bytas ut (t.ex. slitna bromsbelägg 
eller delar som gått sönder i en olyckshändelse, 
felaktig användning, missbruk eller försum-
melse) – kontakta ditt IKEA varuhus eller IKEA 
kundservice. Använd endast originalreservdelar. 
Om du använder andra reservdelar kan du 
äventyra säkerheten hos din cykel.

Vad ingår i kökspriset?
Gör-det-själv-pris
Planlösningspriset är det totala priset för det 
visade köket. I det totala kökspriset ingår 
upphängningsskena, skåp, fronter, bänkskivor, 
gångjärn, diskhoar/bänkar, blandare, täcksidor, 
dekor-/krönlister, ben, socklar och knoppar/
handtag samt vitvaror och bänkbelysning. 
I alla kök utom KNOXHULT och SUNNERSTA 
kök ingår även mjukstängande låddämpare 
och UTRUSTA dörrdämpare. 

Vi-gör-jobbet-pris 
I priset ingår förutom kök, vitvaror och bänk-
belysning även förbesiktning, leverans, 
montering och installation.

Vad ingår i badrumspriset?
Tvättställslösningen nedan visar det totala 
priset för kombinationen. I priset ingår tvätt-
ställ med vattenlås, blandare, kommod eller 
tvättställsskåp, ben om dessa används samt 
spegel eller spegelskåp. 
Alla lådor är lättrullade och mjukstängande 
samt har utdragsstopp. 

Finansieringsservice
Med vår fnansieringsservice har du möjlighet 
att dela upp ditt köp över en längre tid och med 
ett månadsbelopp som passar dig och 
din plånbok bäst. 
Vi har fnansieringslösningar som passar både 
små och stora investeringar, allt från ett nytt 
kök till nya möbler eller heminredning.

DELBETALA - en löpande kontokredit
upp till 40.000 kr där du alltid kan utnyttja ränte-
fri betalning i 6 eller 12 månader.
Exempel: Handla för 10 000 kr och betala  
850 kr/mån i 12 månader, där en aviavgift på 17 
kr ingår i månadsbeloppet.  
En uppläggningsavgift på 195 kr tillkommer på 
din första faktura. Totalt återbetalningsbelopp 
10 399 kr, vilket motsvarar en effektiv 
ränta på 7,54%.

LÅNA - ett enkelt och förmånligt  
annuitetslån för större investeringar 
där du betalar samma månadsbelopp hela tiden.
Beroende på lånebelopp betalar du 1.000 kr, 
1.500 kr, 2.000 kr eller 2500 kr/månad tills lånet 
är betalt. Du kan givetvis betala av i snabbare 
takt utan extra kostnad. 
Räntan är 5,80% och en aviseringsavgift på 
17 kr ingår i ditt månadsbelopp. Exempel: 
Handla för 50 000 kr och betala 1.500 kr/mån 
i 37 månader vilket motsvarar en effektiv 
ränta på 6,75%

Du kan läsa mer om våra olika alternativ och 
ansöka på IKEA.se/fnansiering eller fråga  
personalen i ditt varuhus. 
Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). 

Mer information om våra servicetjänster 
hittar du på IKEA.se/service
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SMAKLIG induktionshäll med bryggfunktion 3295:- 
1x1400W induktionszon med booster; 1800W. 1x1800W 
induktionszon med booster; 2500W. 2x2300W induktions-
zon med booster; 3200W. Design: M Warnhammar/D Wahl. 
B59×D52, H5,1cm. Svart. 202.228.30  
Handla online på IKEA.se

En värld av matlagnings  möjligheter

SMAKLIG induktionshäll ger dig full kontroll över dina kulinariska 
äventyr. Dra fngret längs touchdisplayen för att välja önskad 
temperatur. Responsen är exakt, energieffektiv, säker och snabb.

SMAKLIG
induktionshäll med bryggfunktion

3295:-

Hällpipen på VARDAGEN skål gör stor skillnad. Tack vare 
den detaljen går det lättare att se till att pannkaks-
smeten hamnar i stekpannan och inte på dina strumpor. 

03 Nyhet VARDAGEN skål 49:- i klarglas. Design: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26, H13cm. 702.892.48

Designad för de som inte alltid sitter vid bordet och äter. Enkel 
att hålla med en hand och extra tålig då den är tillverkad i 

fältspatporslin. Toppen som serveringsskål också. 

01 IKEA 365+ djup tallrik/skål 25:- 
i fältspatporslin. Design: Preutz/Wihlborg/

Braasch/Karlsson. Ø17, H6cm. Vit. 502.797.02

Kompakt bord med stora möjligheter och plats för 
1–4 personer. Och de sex lådorna erbjuder massor 
av förvaringsutrymme. Här får du smart design till ett bra pris.

02 NORDEN slagbord 1495:- i klarlackad massiv björk. 
L26/89/152×B80, H74cm. 102.902.21

02  NORDEN  slagbord
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Vi designar för människor. För barn som tycker om att laga 
mat, för fickvänner som gillar frukost på sängen, 

för mammor som ibland kokar pastan för länge och för  
farföräldrar som gillar sushi. Vi fyttar till och med in hos 

människor för att lära oss göra bättre produkter. 

Vi är med där livet händer, och letar nyfket efter saker  
att förbättra. Och det sätter spår i hur vi utvecklar våra  
nya produkter.

För att vara riktigt säkra på att varje ny produkt är bättre  
än den förra jobbar vi efter det vi kallar demokratisk  
design. Det innebär att vi bara gör produkter vi älskar -  
vackra och funktionella produkter som tål vardagens  
slitningar, och är snälla mot miljön och din plånbok.

I varje ny katalog ser du resultatet av vårt arbete.  
Här inspirerar vi med heminredning som hjälper dig  
att leva ett enklare och bättre liv.

Så ha en bra dag och strunta i om pastan blir överkokt. 

Det är sånt människor gör.



Gott och 
hållbart

Till vår nya sandwich med varmrökt lax har vi tagit tillvara på köttet från hela fsken. 
All lax på IKEA kommer från ASC-certiferade odlingar. www.asc-aqua.org ASC-C-00667. 
Både gott och ansvarsfullt, helt enkelt!

Nyhet Pulled salmon sandwich 35:- Varmrökt lax med en rökig BBQ-glaze, 
serveras i ett surdegsbröd tillsammans med salladsblad, picklad rödkål och inlagd gurka.  
Ingår i vårt utbud av kalla rätter i IKEA restaurangen.

V
i re
se
rv
e
ra
r o
ss fö

r e
v
e
n
tu
e
lla
 try
ck
fe
l o
ch
 slu
tfö
rsä
ljn
in
g
.

©
 In

te
r IK

E
A

 S
y
s
te

m
s
 B

.V
. 2

0
1

6
.  S

E

Nyhet Pulled 
salmon sandwich

35:-

PRISERNA I KATALOGEN KAN BARA BLI LÄGRE FRAM TILL DEN 31 JULI 2017, ALDRIG HÖGRE.

Designat för människor

RÅSKOG rullvagn
Rödbrun. 503.317.62   
Se s.181
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