
Rum för drömmar
GURLI kuddfodral 29:-/st i 100% bomull. L50×B50cm. Ljusrosa. 203.436.29   
Vit. 302.811.50  Svart. 802.811.38  Grå. 602.811.44  Kuddfodralen passar till   
INNER innerkudde 20:-/st med fyllning i polyester. L50×B50cm. 602.621.93

GURLI kuddfodral
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PRISERNA I KATALOGEN KAN BARA BLI LÄGRE, FRAM TILL DEN 31 JULI 2018, ALDRIG HÖGRE.

Rum för livet
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Mer ljus, lägre pris, gladare planet

En RYET LED-lampa förbrukar upp till 85 procent mindre energi och 
håller 10 gånger längre än vanliga glödlampor. När det väl är dags att 
byta den har du kanske hunnit glömma var du lagt extralamporna.  
Sänker din elräkning och är snällare för miljön.

RYET LED ljuskälla E27 400 lumen 9:-/st i karbonatplast. Energiklass A+   
Globformad opalvit. 103.712.03  Handla online på IKEA.se

RYET
LED ljuskälla E27 400 lumen  

9:-/stSTRANDMON
öronlappsfåtölj 1995:-

1795:-

Gillar du det du ser på omslaget? VIMLE soffa  
hittar du på sidan 10 och BESTÅ förvaring på sidan 
200. Bläddra vidare i katalogen för att utforska 
ännu fer produkter.

EKET skåp 

150:-/st

EKET skåp 150:-/st i folie. Design: Jon Karlsson. B35×D35, H35cm. Orange. 
203.346.01  Väggskena säljs separat. STRANDMON öronlappsfåtölj 1795:-  
1995:- med fast klädsel i polyester. B82×D96, H101cm. Sits H45cm. NORDVALLA 
mörkgrå. 203.432.24  NYTT KRÖNGE matta, kort lugg 2995:- med slityta i 100% 
ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm.  
Flerfärgad. 003.723.59
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ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm.  
Flerfärgad. 003.723.59

Gör plats för livet...
på de ställen i ditt hem där du behöver det som mest. Fråga dig själv: vad är 
det jag gillar att göra? Sedan är det bara att möblera därefter. Kanske handlar 
det om att skapa plats för en nystart, för en bortglömd passion eller för att 
kunna maratontitta på tv-serien du älskar. I år hälsar vi dig välkommen till en 
värld som kan inspirera dig till att göra plats för exakt det du vill göra och det 
du behöver i ditt liv. 
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IKEA 2018 RUM PRODUKTER INFORMATION

NYHETER

Ta en smygtitt på några av våra 
senaste och kommande produkter, 
inspirerade av livet hemma runt 
om i världen.

6, 162 Nyheter
8, 164 Kommer snart

MATPLATS
Gör måltiderna ännu bättre, 
från mellanmål till middags-
bjudningar.

KÖK 
Allt från snabba  
uppdateringar till  
enkla vägar till drömköket.

VARDAGSRUM
Nya idéer om hur du kan 
skapa ett rum för ditt  
sätt att leva.

PRODUKTÖVERSIKT

REPORTAGE

SOVRUM
Från skräddarsydd komfort 
till mysiga godnattsagor – 
hitta din sovrumsoas.

BADRUM
Gör det mesta av ditt bad-
rum, oavsett hur stort eller 
litet det är.

s. 70 s. 86

s. 10

s. 161

s. 62

s. 118 s. 144

Välkommen till 326 sidor med ett urval av inspirerande nya produkter 
och fräscha idéer som kan hjälpa dig skapa en bättre vardag hemma. 
Se hur du kan få ett litet vardagsrum att kännas större, hur du enkelt 
mixar och matchar samt hur du möblerar för harmoni – för att bara 
nämna några exempel på årets inredningslösningar. Och i våra berättelser 
ger vi dig en glimt av IKEA världen: läs bland annat om en mjuk leksaks 
upplevelse av våra produkttester och se vad som händer när inrednings-
proffset Maryam Mahdavi tar en makeover med IKEA möbler till en helt ny 
nivå. Det här och mycket mer hittar du på IKEA.se och på IKEA varuhuset.

166 Soffor och bäddsoffor 
175 Fåtöljer 
178 Soffbord 
180 Textilier 
190 Dekoration 
200 Tv- och mediaförvaring 
216 Arbetsplats 
222 Belysning 
238 Matbord och stolar 
244 Servera 
250 Tillaga 
258 Kökstillbehör 
259 Rullvagnar 
262 Hall 
266 Byråar 
270 Klädförvaring 
282 Sängar och sängbord 
290 Sovkomfort 
296 Sängtextilier 
300 Barnens IKEA – möbler
144 Badrum

63 Mycket glamour med lite pengar 
66 Berlin är hans vardagsrum 
68 Tre nyanser av grönt 
111 Mat är dyrbart 
113 Made by waste 
114 Gamla tyger ger nytt liv 
115 Kaffe med omsorg 
116 Lek på allvar 
231 Bli delaktig 
234 Med passion för produktion 
236 Anatomin hos en hippo-krokodil

84  Äta på IKEA
158  Om IKEA
316  Handla på IKEA 
318  Servicetjänster 
320  Returpolicy
321  Jobba på IKEA 
322  Garantier
325  Ditt IKEA varuhus
314  IKEA BUSINESS
315  IKEA FAMILY Mer digital 

 inspiration

Utforska sortimentet online 
eller ladda ner IKEA katalog-
appen för att ta del av ännu 
mer inspiration, flmer, tips 
och idéer. Där kan du spara 
dina favoriter direkt på din 
inköpslista och även dela dem 
med familj och vänner.

Ladda ner IKEA katalogappen för smart-
phone och surfplatta för både iOS och 
Android samt fjärde generationens Apple 
TV. På IKEA.se kan du också bläddra i 
katalogen online.

IKEA katalogen är tryckt på FSC®-certiferat 
papper som säkerställer ett hållbart ursprung  
för träråvaran.
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NYTT TUVALIE
pläd

99:-

02

NYTT SANELA
kuddfodral

49:-/st

06

NYTT OTTIL
kuddfodral

79:-/st

04

03

05 NYTT VÅRKRAGE pläd 39:- i polyester. B110×L170cm. Blå. 
803.522.96  06 NYTT SANELA kuddfodral 49:-/st i 100% 
bomullssammet. L50×B50cm. Gyllenbrun. 803.701.63  Mörkgrön. 
603.701.64  07 NYTT SKATTEBY ram 149:-/set om 2   
i träplastkomposit och plast. Bildmått B10×H10cm och 
B10×H15cm. Blå. 903.457.24  08 NYTT STOCKHOLM 2017 
värmeljushållare/vas 49:-/st i glas. Handvävd av skickliga 
hantverkare och därför helt unik. Design: Gunnel Sahlin. Ø10cm, 
H12cm. Blå. 003.394.59  09 NYTT NÖDEBO matta, kort lugg 
2995:- med slityta i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull.  
Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm. Grön. 903.723.31

01 NYTT FJÄDERKLINT gardiner 599:-/par i 55% lin och 45% bomull. B145×L250cm. Vit/grön. 
503.690.95  02 NYTT TUVALIE pläd 99:- i 100% bomull. B120×L180cm. Randig vit/rödbrun. 
103.522.90  03 NYTT MAJBRITT kuddfodral 49:- i 50% ramie och 50% bomull. L50×B50cm. 
Beige. 403.696.18  Innerkudde säljs separat. 04 NYTT  OTTIL kuddfodral 79:-/st i bomull och 
polyester. Design: Synnöve Mork. L50×B50cm. Blå/rosa. 003.623.84  Blå/grön. 303.623.87   
Innerkudde säljs separat.

05

07

08

07

NYHETER
Ännu fer nya produkter hittar du i den här katalogen,  

på IKEA.se och såklart i våra varuhus.

NÖDEBO
matta, kort lugg

2995:-
09

FJÄDERKLINT gardiner

599:-/par

01

NYTT

NYTT
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8 9Kommer snart

 

KOMMER   
SNART

Se kommande IKEA kollektioner under 2017  
och gör dig redo att göra plats för livet.  

Produkterna börjar säljas i oktober.

09

08

NYTT SANDBACKEN
3-sits soffa

05

NYTT FULLTALIG
ljusstake

99:-/set om 3

10
NYTT YPPERLIG
kuddfodral

49:-/st

03

NYTT BRÖNDEN
matta, kort lugg

 2795:-

07

NYTT SLÄKT
puff/madrass,  
vikbar

 599:-

06

NYTT YPPERLIG
LED bordslampa

449:-

01

01 NYTT YPPERLIG LED bordslampa 449:- i syntetiskt gummi.  
Design: HAY. H44cm. IKEA. Modell B 1612F YPPERLIG.  
Denna ljusarmatur har inbyggda ljusdiodlampor i energiklass A++ till A. 
Lamporna kan inte bytas ut. Ljusgrå. 303.461.04   
02 LISABO bord 1295:- i klarlackat askfaner och massiv björk.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. L140×B78, H74cm. Svart. 803.824.39   
03 NYTT YPPERLIG kuddfodral 49:-/st i 100% bomull. Design: HAY. 
L50×B50cm. Ljusgrön. 903.463.80  Mörkröd. 103.463.79  Grön. 503.463.82  
04 NYTT LISAMARI pläd 199:- i akryl. Design: Synnöve Mork. 
B130×L170cm. Ljusgrå/gul. 803.537.76   
05 SANDBACKEN 3-sits soffa 2295:- med klädsel i  55% bomull  
och 45% polyester. B212×D78, H69cm. LOFALLET beige. 392.178.38   
06 NYTT SLÄKT puff/madrass, vikbar 599:- i polyester.  
Design: Gustav Carlberg. L193×B62cm. 9cm tjock. 103.629.63   
07 NYTT BRÖNDEN matta, kort lugg 2795:- med slityta i 100% ren ny 
ull. Design: Akanksha Deo. B170×L240cm. Handgjord. Flerfärgad. 303.745.64  
08 ÖVERSIKT glas 49:-/6st i glas, lackfärg. Design: Morgane Pluchon. 
32cl. 903.625.01   
09 INBITEN pappersservett 15:-/30st i papper. Design: Morgane Pluchon. 
L33×B33cm. Vit/randig. 103.429.08   
10 NYTT FULLTALIG ljusstake 99:-/set om 3 i lackat aluminium och 
plast. Design: Aaron Probyn. Innehåller 3st ljusstakar H10, 15 och 20cm. 
Svart. 403.421.34
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s. 177

s. 46

s. 40

VARDAGSRUM
Det är i vardagsrummet livet händer – här fnns 

plats för allt från vila och stillsam meditation till flm-
kvällar och livliga fester. På följande sidor hittar du 

tips om hur du skapar olika zoner där alla kan koppla 
av som de vill och hur du väljer möbler till ett  

vardagsrum som uppskattas av både barn och vuxna.
01 SVARTÅSEN laptopställ 199:- i lackat stål och lackad yta. Design: Karl Malmvall. B60×D50, H47–77cm. Vit. 402.427.66  02 VIMLE fotpall med förvaring 
1495:-/st Avtagbar klädsel i polyester. Design: Ehlén Johansson. L98×B73, H45cm. GUNNARED beige. 592.054.34  03 VIMLE fotpall med förvaring 1295:-/st
Avtagbar klädsel i polyester och bomull. Design: Ehlén Johansson. L98×B73, H45cm. ORRSTA gyllengul. 692.054.57  04 TINGBY sidobord med hjul 299:-
med lackad yta. L50×B50, H45cm. Grå. 003.494.44  05 VIMLE hörnsoffa, 5-sits med schäslong 12 590:- Avtagbar klädsel i polyester. Design: Ehlén Johansson. 
B330/249×D164/98, H80cm. Sits H45cm. GUNNARED mörkgrön. 092.114.23  06 PANDRUP matta, kort lugg 399:-/st med lugg i polypropen.  
Baksida i syntetisk latex. Design: S Edholm/L Ullenius. B133×L195cm. Flerfärgad. 103.208.50

Magin med en modulsoffa? Att du kan skapa en soffösning 
som passar det verkliga livet. En stor soffa kan bli en riktig 
vardagshjälte. Komplettera med fyttbara fotpallar så kan 
rummet anpassas efter en hel massa olika aktiviteter.

01

04

06

02 VIMLE
hörnsoffa, 5-sits  
med schäslong

12 590:-

05

VIMLE  
fotpall med förvaring

 1295:-/st

03

Du kan välja att dela upp din betalning.
Läs mer på IKEA.se/fnansiering och på s. 324.
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STOCKHOLM 2017
puff

1295:-
06

03

04

05

BILLY bokhylla  
med vitrindörrar

1495:-

02

Inbjudande texturer och sobra färger signalerar känslan 
av ett äldre bibliotek medan stilrena linjer och former 
känns mer moderna. Här är det en BILLY bokhylla som 
bidrar med ett uppdaterat uttryck och som samtidigt 
skyddar och exponerar de viktigaste verken i din samling. 

02 BILLY bokhylla med vitrindörrar 1495:- i folie och härdat glas. 
Design: Gillis Lundgren. B80×D30, H202cm. Beige. 503.238.04  
03 BILLY bokhylla 845:- i betsat askfaner. B80×D28, H237cm. 
Svartbrun. 392.177.44  04 EKBY JÄRPEN/EKBY BJÄRNUM vägg-
hylla 465:-/st i betsat, klarlackat askfaner. B239×D28cm. Svartbrun/ 
aluminium. 898.945.10  05 LANDSKRONA fåtölj 4195:-/st
med klädsel i narvläder och bomull/polyester med ytskikt av polyuretan. 
Design: Tord Björklund. B89×D89, H78cm. Sits H44cm. GRANN/
BOMSTAD svart/metall. 490.317.74  06 NYTT STOCKHOLM 2017 
puff 1295:- med fast klädsel i sammet. Design: Ola Wihlborg. Ø50, 
H42cm. SANDBACKA mörkblå 303.445.05

Vardagen går i ett. 
Varva ner i ett rum  
där du kan ägna dig  
åt det du tycker om.

STOCKHOLM
sideboard

3995:-

01

01 STOCKHOLM sideboard 3995:- i klarlackat valnötsfaner och betsad massiv ask.  
Design: Ola Wihlborg. B160×D40, H81cm. 402.397.21

Här fnns det gott om plats för dina intressen. Sprid ut dina böcker över 
hela bordet medan ett sideboard kan fungera som stängd förvaring –  
och på ovansidan kan du skapa ett galleri för dina favoritsaker.  

12 Vardagsrum

NYTT
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14 15Vardagsrum

Minimal lägenhet. 
Maxad  
feststämning.

04 KIVIK fotpall med förvaring 1295:-/st Avtagbar klädsel 
i polyester och nylon. Design: Ola Wihlborg. B90×D70, H43cm. 
BORRED grågrön. 791.840.01  05 BESTÅ väggmonterad 
förvarings kombination 1650:- i folie. B180×D40, H64cm. 
Svartbrun/LAPPVIKEN svartbrun. 392.316.03

Med kreativa lösningar kan man få en liten lägenhet 
att kännas större. Väggmonterade BESTÅ skåp döljer 
dina personliga saker och ger utrymme för sittplatser 
när de inte används.

När varje föremål har betydelse, blir detaljerna ännu 
viktigare. Välj kvalitetsmaterial – exempelvis 100% 
bomullssammet och slitstarkt björk- eller valnötsfaner  
– i en tidlös stil som bidrar med textur, djup och skönhet.  

01 STOCKHOLM skåp med 2 lådor 3495:- i lackat valnöts-
faner och betsad massiv ask. Design: Ola Wihlborg. B90×D40, 
H107cm. 802.397.24  Belysning säljs separat. 02 RÅDVIKEN 
fåtölj 1495:- i betsad, lackad rotting och stål. Design: Andreas 
Fredriksson. B79×D73, H82cm. Sits H35cm. Mörkbrun/svart. 
502.954.72  03 FRIHETEN 3-sits bäddsoffa 2795:-  
med fast klädsel i polyester. B225×D105, H83cm. Sits H46cm.  
Bäddmått 144×199cm. SKIFTEBO brun. 403.411.44

FRIHETEN
3-sits bäddsoffa

2795:-
03

01

02

RISSNA  
satsbord  

995:-/set om 2

06

BESTÅ
väggmonterad  
förvaringskombination

1650:-

05

04

06 RISSNA satsbord 995:-/set om 2 med lackad yta och betsad, klarlackad massiv 
bok. Design: Ola Wihlborg. Storlekar: 1st L40cm×B38 cm, H40cm och 1st L50cm×B40cm, 
H50cm. Beige/mörkbrun. 402.972.40

När det är dags för sömn är det lätt att göra om rummet genom att bädda ut 
bäddsoffan och använda satsborden som sängbord. Godnatt och sov gott.
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Rum för alla
Tid för familj, för eftertanke, för lek 
och för vila. Det fnns massor av 
sätt att koppla av och ofta är det i 
vardagsrummet det händer. Med 
olika zoner kan det här rummet  
erbjuda plats för allt – och alla. 

01 NYTT VIMLE 3-sits soffa 3995:- med avtagbar klädsel i  
polyester och bomull. Design: Ehlén Johansson. B241×D98, H80cm. 
Sits H45cm. ORRSTA svartblå. 592.069.14  02 HEMNES skrivbord 
med 2 lådor 1295:- i betsad, klarlackad massiv furu. B120×D47, 
H75cm. Svartbrun. 103.632.17  03 FEODOR arbetsstol med 
armstöd 1295:- i lackad massiv björk. Design: Nike Karlsson. Sits 
B39×D40, H43–53cm. Svart. 302.625.28  04 NYBODA soffbord 
med vändbar bordsskiva 699:- i folie och lackat stål. Design: Ehlén 
Johansson. L120×B40, H40cm. Svart/beige. 303.426.48   
05 EKERÖ fåtölj 1295:- med fast klädsel i polyester. Design: Eva Lilja  
Löwenhielm. B70×D73, H75cm. Sits H43cm. SKIFTEBO gul. 002.628.79
06 GLADOM brickbord 149:-/st i lackat stål. Design: Chenyi Ke.  
Ø45, H53cm. Mörkgrön. 103.306.70   

16 17

04 05

02 FEODOR  
arbetsstol  
med armstöd

1295:-

03

VIMLE 
3-sits soffa

3995:-
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NYTT
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Välj en färgskala för att skapa harmoni i rummet, 
men var inte rädd för att experimentera med mönster 
och placeringar som gör varje zon distinkt. 

Färg och komfort på dina golv

ÅDUM matta är slitstark, fäcktålig, lättskött och fnns i olika färger. 
Den täta, långa luggen fungerar ljuddämpande och är väldigt varm  
och skön att gå på.

ÅDUM matta, lång lugg 599:-/st med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk 
latex. B133×L195cm. Off-white. 501.637.73  Ljusgrön. 403.288.16  Mörkgrå. 
903.194.85  Mörkblå. 003.450.59  Ljus brunrosa. 703.540.26  Handla online på IKEA.se

ÅDUM
matta, lång lugg

 599:-/st

HEMNES serie  i betsad, klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. Svartbrun. 
01 Bokhylla 995:- B90×D37, H197cm. 203.717.64  02 Bokhylla 799:- B49×D37, 
H197cm. 603.717.62  03 KIVIK schäslong 2295:- med avtagbar klädsel i poly-
ester och nylon. Design: Ola Wihlborg. B90×D163, H83cm. Sits H45cm. BORRED 
grågrön. 291.839.85  04 NYTT NÖDEBO matta, kort lugg 2995:- med slityta 
i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Handgjord. Design: S Edholm/L Ullenius. 
B170×L240cm. Grön. 903.723.31

Skapa utrymme för avkoppling där alla kan koppla av på sitt eget sätt 
i olika zoner. Varje zon kan defnieras av en matta samt av möbler och 
annat som grupperas tillsammans. Här ser vi ett minibibliotek med 
inbjudande schäslong, läslampa och mysig flt.

05 NYTT KRÖNGE matta, kort lugg 2995:-  
med slityta i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull. 
Handgjord. Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm. 
Flerfärgad. 003.723.59

01 02

03

18 Vardagsrum
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matta, kort lugg
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NYTT

NYTT

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Handgjord. Design: S Edholm/L Ullenius. 
B170×L240cm. Grön. 903.723.31

Skapa utrymme för avkoppling där alla kan koppla av på sitt eget sätt 
i olika zoner. Varje zon kan defnieras av en matta samt av möbler och 
annat som grupperas tillsammans. Här ser vi ett minibibliotek med 
inbjudande schäslong, läslampa och mysig flt.

05 NYTT KRÖNGE matta, kort lugg 2995:-  
med slityta i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull. 
Handgjord. Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm. 
Flerfärgad. 003.723.59
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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. 318.



Allt du älskar med  
sovrummet – i ditt vardagsrum

Här får du allt i ett – en plats där du kan umgås på dagen och sova 
på natten, utan några större kompromisser. Grejen är att välja 
fexibla möbler som kan jobba dubbelt – som en soffa, som också 
är en skön säng med huvudgavel, och ett soffbord som även 
fungerar som sängbord.

01 JANSJÖ LED golv-/läslampa 199:- 299:- i lackat aluminium och stål. 
Design: A Efverlund/J Jelinek. H166cm. IKEA. Modell G1415 JANSJÖ. Denna 
ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor i energiklasserna A++ till A. Lamporna 
i ljus armaturen kan inte bytas ut. Svart. 802.137.81  02 NYTT HÄSTFIBLA 
påslakanset 499:- i 55% lyocell och 45% bomull. Påslakan B240×L220cm.  
2st örngott L50×B60cm. Grå/gul. 803.502.02

20 21Vardagsrum

01

HÄSTFIBLA påslakanset

499:-
02

Sovrumskänslan kan förstärkas 
ytterligare med mjuka, lätta 
textilier som kan rama in  
din sovplats.

VIVAN gardiner

79:-/par

03

VALLENTUNA 2-sits soffa  
med bäddfunktion

8600:-
04

06

En sittmodul med inbyggd förvaring 
för sängkläder kan fungera som 
fotstöd under dagen.

03 VIVAN gardiner 79:-/par i polyester och bomull. B145×L250cm. Vit. 602.975.69  04 VALLENTUNA 2-sits soffa 
med bäddfunktion 8600:- Avtagbar klädsel i bomull, polyester, viskos och lin. Design: Fredriksson/L Löwenhielm/ 
Hilland. B160×D113, H104cm. Sits H46cm. Bäddmått 160×200cm. ORRSTA ljusgrå/HILLARED mörkgrå. 192.274.14   
05 VALLENTUNA sittmodul med förvaring 2000:- Avtagbar klädsel i bomull, polyester, viskos och lin. B80×D80, 
H46cm. HILLARED grön. 891.497.95  06 KVISTBRO förvaringsbord 459:- med lackad yta och lackat stål. Design: 
Francis Cayouette. Ø61, H42cm. Vit. 503.222.39  07 VALLENTUNA 2-sits soffa 5050:- med avtagbar klädsel i bomull, 
polyester, viskos och lin. B193×D80/113, H84cm. HILLARED grön/ORRSTA ljusgrå. 492.274.17

05 07

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

NYTT



23

04 FEJKA konstgjord krukväxt, bambu 199:-/st i plast, stål och polyester. Kruka Ø12cm. H63cm. 002.514.75   
05 MARIUS pall 25:-/st i lackat stål och plast. Design: Ola Wihlborg. Ø32, H45cm. Svart. 101.356.59  06 LERSTA 
golv/läslampa 99:- i aluminium. Ø16, H131cm. IKEA. Modell G0523-1 LERSTA. I denna lampa kan ljuskällor av följande 
energiklasser användas: A++ till D. 001.106.40  07 DIMPA förvaringspåse 49:-/st i polypropen. L65×D22, H65cm. 
Transparent. 100.567.70  08 AVSIKTLIG kudde 39:- med fodral i 100% bomull. Fyllning i polyester. Design: Iina Vuorivirta. 
L30×B60cm. Vit/blå. 403.458.11

01 NYTT EKEBOL 3-sits soffa 3995:- med avtagbar klädsel i 80% bomull och 20% lin. Design: Gustav Carlberg. B180×D92, H88cm.  
Sits H46cm. KATORP natur. 603.484.89  02 NYTT VEBERÖD sittbänk 995:- i klarlackad björkplywood, lackat stål och med tyg i 80% bomull  
och 20% lin. Design: Gustav Carlberg. B88×D45, H53cm. Natur. 503.433.31  03 NYTT VEBERÖD skärmvägg 1295:-/st i klarlackat stål.  
Design: Johanna Jelinek. B85×D45, H180cm. Natur. 703.433.25

22

01

02

VEBERÖD
skärmvägg

 1295:-/st

03

GÖR LIVET  
ENKLARE  OCH VÄLJ  
LÄTTFLYTTADE  MÖBLER
Ibland är det svårt att veta i förväg 
var du hamnar. Men vart fyttlasset än 
går så är det bra om du kan ta med dig 
möblerna. Välj lätta och fexibla produkter 
som är enkla att fytta och fungerar i de 
festa bostäder.

05

06

07

04

08

= 709:-2 FEJKA konstgjorda krukväxter, 3 MARIUS pallar,  
1 LERSTA golvlampa, 2 DIMPA förvaringspåsar,  
1 AVSIKTLIG kudde. Alla dessa produkter för bara:

NYTT

23

04 FEJKA konstgjord krukväxt, bambu 199:-/st i plast, stål och polyester. Kruka Ø12cm. H63cm. 002.514.75   
05 MARIUS pall 25:-/st i lackat stål och plast. Design: Ola Wihlborg. Ø32, H45cm. Svart. 101.356.59  06 LERSTA 
golv/läslampa 99:- i aluminium. Ø16, H131cm. IKEA. Modell G0523-1 LERSTA. I denna lampa kan ljuskällor av följande 
energiklasser användas: A++ till D. 001.106.40  07 DIMPA förvaringspåse 49:-/st i polypropen. L65×D22, H65cm. 
Transparent. 100.567.70  08 AVSIKTLIG kudde 39:- med fodral i 100% bomull. Fyllning i polyester. Design: Iina Vuorivirta. 
L30×B60cm. Vit/blå. 403.458.11

01 NYTT EKEBOL 3-sits soffa 3995:- med avtagbar klädsel i 80% bomull och 20% lin. Design: Gustav Carlberg. B180×D92, H88cm.  
Sits H46cm. KATORP natur. 603.484.89  02 NYTT VEBERÖD sittbänk 995:- i klarlackad björkplywood, lackat stål och med tyg i 80% bomull  
och 20% lin. Design: Gustav Carlberg. B88×D45, H53cm. Natur. 503.433.31  03 NYTT VEBERÖD skärmvägg 1295:-/st i klarlackat stål.  
Design: Johanna Jelinek. B85×D45, H180cm. Natur. 703.433.25

22

01

02

VEBERÖD
skärmvägg

 1295:-/st

03

GÖR LIVET  
ENKLARE  OCH VÄLJ  
LÄTTFLYTTADE  MÖBLER
Ibland är det svårt att veta i förväg 
var du hamnar. Men vart fyttlasset än 
går så är det bra om du kan ta med dig 
möblerna. Välj lätta och fexibla produkter 
som är enkla att fytta och fungerar i de 
festa bostäder.

05

06

07

04

08

= 709:-2 FEJKA konstgjorda krukväxter, 3 MARIUS pallar,  
1 LERSTA golvlampa, 2 DIMPA förvaringspåsar,  
1 AVSIKTLIG kudde. Alla dessa produkter för bara:

NYTT



24 25

Gör plats för  
stillhet, harmoni 
och närvaro

Vardagsrum

Ta in lite av naturen och låt alla sinnen koppla av. Organiska 
material – som furu, bananblad och bomull – ger dig rena dofter, 
harmoniska nyanser och vackra texturer.

01 IVAR skåp 595:-/st i massiv, obehandlad furu. B80×D30, H83cm. 
400.337.63  02 LACK sidobord 79:-/st med klarlackad mönstertryckt yta. 
L55×B55, H45cm. Björkmönstrad. 401.042.70

03 GURLI kuddfodral 29:- i 100% bo mull.  
L50×B50cm. Vit. 302.811.50  Innerkudde säljs 
separat. 04 VALLENTUNA sittmoduler, 2st  
3500:- med avtagbar klädsel i polyester och bomull. 
B80×D213, H84cm. Sits H46cm. ORRSTA ljusgrå. 
392.479.77  05 ALSEDA fotpall 299:-/st i klar-
lackad bananfber. Sits Ø60, H18cm. 200.339.19     
06 NYTT VEDBO fåtölj med hög rygg 2995:-/st 
med fast klädsel i polyester. Design: Francis  
Cayouette. B80×D68, H108cm. Sits H44cm.  
GUNNARED mörkgrå. 803.411.75  07 SVALSTA 
satsbord 799:-/set om 2 i björkfaner. Storlekar: 
1st 55x45x40cm och 1st 73x63x45cm. 802.806.76 

Sköna sittplatser och låga satsbord ger 
utrymme för samtal och kan också upp-
muntra till tyst eftertanke i ett stilrent och 
avskalat rum. Här kan du tänka, vila och 
koppla bort omvärlden en stund. 

IVAR skåp

 595:-/st

01

VALLENTUNA
sittmoduler, 2st

3500:-
04

02

07

03

VEDBO
fåtölj med hög rygg

2995:-/st

06

NYTT

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Visa vem du  
är med stilleben

01 NYTT SVALNÄS väggmonterad förvaringskombination 4390:- i lackat bambu, lackat stål och härdat glas. Design: Jon Karlsson. B193×D35, 
H176cm. Bambu/vit. 991.844.39  02 SÖDERHAMN schäslong 2495:- med avtagbar klädsel i bomull och polyester. Design: Ola Wihlborg. B93×D151, 
H83cm. Sits H40cm. FINNSTA turkos. 791.357.46  03 RISSNA soffbord 1295:- i betsad, klarlackad massiv bok och lackad yta. Design: Ola Wihlborg.  
Ø90, H40cm. Beige/mörkbrun. 202.972.41

Vardagsrum

1 Gör det personligt

Visa upp minnen som avspeglar 
ditt liv och dina erfarenheter. 
Använd en djup ram för att  
exponera ett kärleksbrev – eller 
kanske ett fnt snäckskal.

2 Bestäm färg

Du kan enkelt åstadkomma 
harmoni i din lösning genom 
att välja en accentfärg till en 
mer neutral bas.

3 Mixa och matcha

Genom att gruppera diverse 
vardagsföremål i olika former 
och storlekar kan resultatet 
bli oväntat intressant och 
estetiskt.

4 Välj textur

Testa att välja ett material 
– som glas, trä eller keramik – 
för att höja intresset utan att 
intrycket blir för överlastat.

04 RIBBA ram 149:- i folie och plast. Design: Lisa Lindström. Bildmått B50×H50cm. Ram D5cm. Vit. 203.784.40  05 BEHAGA tallrik 35:- i fintgods. 
Ø27cm. Blågrå. 403.189.02  06 DRAGAN box 129:-149:- /set om 3 i klarlackad bambu. Design: Sarah Fager. L23×B17, H14cm. 502.818.56   
07 CYLINDER vas 149:-/set om 3  i klarglas. Design: Anne Nilsson. Innehåller: 1st vas Ø8cm,  H28cm, 1st vas Ø10cm, H23cm, och 1st vas   
Ø12cm, H17cm. 601.750.92

1

3

2

4

SÖDERHAMN  
schäslong

2495:-
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26 27
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SVALNÄS
väggmonterad förvaringskombination

4390:-
01

06

05

RIBBA ram

149:-
04

CYLINDER vas

149:-/set om 3

07

De här enkla tipsen kan hjälpa dig skapa ett 
ständigt föränderligt galleri som berättar din 
personliga historia. Använd dem som du vill 
– det fnns inget som är rätt eller fel.
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Du är unik – och 
det kan dina 
IKEA möbler 
också bli
Våra hem är väldigt personliga och 
avspeglar de människor som bor där. 
Och det kan också dina möbler göra. 
Med några få enkla verktyg, lite  
målarfärg och några lysande idéer 
kan du ge din fantasi fritt spelrum.

Vardagsrum28 29

01
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IVAR skåp

 595:-/st

04

Ett smart sätt att kamoufera 
praktiska möbler är att måla 
dem i samma färg som väggen.

Vanliga bruksföremål som ett skåp eller en pall i  
obehandlat trä, eller vanliga lerkrukor, kan lätt  
förvandlas med lite färg. Vill du gå ett steg längre? 
Testa att borra mönster eller göra utskärningar på 
dörrarna till dina IVAR skåp.

01 BRIMNES väggskåp med vitrindörr 299:-/st i folie och 
härdat glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. B39×D22, H39cm. 
Vit. 503.006.52  02 EKBY ÖSTEN hyllplan 55:-/st  i folie. 
Konsoler säljs separat. B119×D28cm. Vit. 801.439.53   
03 INGEFÄRA kruka med fat, utomhus 49:-/st i rödlera. 
Visas här målad. Design: Ann-Carin Wiktorsson. Innerkruka 
max. Ø15cm. H20cm. Terrakotta. 302.580.41  04 IVAR skåp 
595:-/st i obehandlad massiv furu. Visas här målad och med 
borrade hål. B80×D30, H83cm. 400.337.63  05 BEKVÄM 
trappstege, 3 steg 299:- i massiv bok. Visas här målad. 
B44cm, H63cm. 901.904.11

Se mer av detta rum
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Vardagsrum

Mönstrad tejp kan ge ett oväntat blickfång.  
Här används den som väggdekoration och ger  
extra proflering till den väggmonterade hyllan.

02 LACK vägghylla 49:- med lackad yta.  
Här dekorerad med tejp. L30×D26, H5cm. Vit. 502.821.77

01 IVAR skåp 595:- i obehandlad massiv furu. Visas här förankrat i väggen, med  
dörrutskärningar och dekorativa ben. Ben säljs separat. B80×D30, H83cm. 400.337.63

03 LACK sidobord 59:- med lackad yta. Här dekorerat med 
mosaik. L55×B55, H45cm. Vit. 200.114.13

Det obehandlade träet hos IVAR skapar en naturlig kontrast till starka färger.  
Du kan måla skåpet i en egen färg – eller experimentera med olika utskärningar.

En intressant yta kan lyfta även en superenkel möbel. 
Formen på sidobordet LACK gör det lätt att klä i mosaik 
som ger en extra dimension.

30

Förvaring eller exponering? Du bestämmer.

KALLAX hylla kan sättas upp mot väggen eller ställas på golvet.  
Stående blir den en hylla och liggande fungerar den som ett sideboard.     

KALLAX hylla 599:- med lackad yta. Design: Tord Björklund. B77×D39, H147cm.  
Väggbeslag medföljer. Grå/trämönstrad. 403.469.24  Handla online på IKEA.se
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32 33

04

STOCKSUND fåtölj

 2995:-/st

05

06

STOCKSUND
3-sits soffa

5495:-

03

Gör plats för  
vänner och tv-serier
Med en matvänlig lösning i vardagsrummet blir det 
enkelt att bjuda in till en tv-kväll. Bord och brickbord 
gör att alla kan samlas och maratontitta tillsammans.

01 MARYD brickbord 599:- i lackad massiv bok. Design: Carina Bengs. L58×B38, H58cm. Grön. 403.044.67  02 HEMNES soffbord 995:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. L90×B90, H46cm. Ljusbrun. 902.821.37  03 STOCKSUND 3-sits soffa 5495:- med avtagbar klädsel i 80% 
bomull och  20% polyester. Design: Nike Karlsson. B199×D95, H89cm. Sits H49cm. REMVALLEN blå/vit/ljusbrun. 291.298.23  04 LINDVED sidobord 199:-  
i lackat stål. Design: Ehlén Johansson. Ø50, H68cm. Vit. 301.256.97  05 STOCKSUND fåtölj 2995:-/st med avtagbar klädsel i 75% bomull och 25% polyester. 
Design: Nike Karlsson. B92×D95, H89cm. Sits H49cm. NOLHAGA gråbeige/ljusbrun. 190.335.81  06 KLIPSK sängbricka 79:- i förstärkt plast. Design: 
Marcus Arvonen. L56×B36, H26cm. Vit. 002.588.82  07 HEMNES vitrinskåp 2495:- i betsad, klarlackad massiv furu och härdat glas. B120×D37, H130cm. 
Ljusbrun. 603.632.10
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Lyssna, spela, 
sjung – och  
musikmys  
tillsammans

Vardagsrum

05 RAGGISAR korg 59:- i polyester. B20×D30, H6cm.  
Mörkgrå. 303.480.18

06 MOSSLANDA tavelhylla 79:- i folie. Design: M Warnhammar/A Fredriksson. 
L115×D12cm. Vit. 902.921.03

Strängar, trumpinnar, mick – här kan du förvara sånt 
som kan vara bra att ha till hands för en spontan 
jamsession. Och RAGGISAR hjälper dig hålla ordning 
på grejerna.

Din passion är en del av den du är – så låt 
den bli en naturlig del av ditt vardagsrum 
också. Vad sägs om en vinylhörna eller 
kanske en tavelhylla där du kan visa upp 
dina fnaste album och hylla ditt intresse 
– som du kanske också har turen att dela 
med någon annan.

01 EKET serie i folie. Design: Jon Karlsson. Skåp 
100:-/st B35×D25, H35cm. Mörkgrå. 403.345.58 
Ljusgrå. 103.321.22  Skåp 150:-/st B35×D35, 
H35cm. Ljusgrå. 203.345.97  Mörkgrå. 503.345.91  
Orange. 203.346.01  EKET väggskena säljs separat.  
02 HEKTAR vägg-/klämspot 149:- i lackat stål 
och aluminium. Design: Ola Wihlborg. D22cm. 
IKEA. Modell V1020 HEKTAR. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser användas:: A++ 
till D. Vit. 803.243.12  03 RIBBA ram 149:- 
i folie och plast. Design: Lisa Lindström. Bildmått 
B50×H50cm. Svart. 003.784.36  04 EKET  
förvaring med lådor 850:-/st i folie. Design: 
Jon Karlsson. B70×D35, H35cm. Vit. 003.339.47 
EKET väggskena 50:-/st i stål. 803.400.48

EKET skåp,  
B35×D25, H35cm
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Barnvänligt 
vardags rum som 
även vuxna kan 
uppskatta

Vardagsrum

En stor bokhylla har plats för både barnens och dina grejer.
Lägre hyllor förvarar leksakerna inom räckhåll för de små.
Ovanför ger stängda skåp förvaring av ömtåliga saker, 
förvaringslådorochannatsomkanfrestanyfknafngrar.

01 KALLAX hylla med 4 insatser 1499:-/st med lackad yta. Design: 
Tord Björklund. B147×D39, H147cm. Vit/vitlaserad ekeffekt. 692.276.71  
SKUBB lådor säljs separat.

02 STUVA bänk med förvaring 649:-/st 
i folie. Design: Ebba Strandmark. B90×D50, 
H50cm. Vit. 398.766.60  03 HEMMAHOS dyna 
till bänk 100:-/st i bomull och polyester. 
Design: Malin Unnborn. B49×L90cm, 3cm 
tjock. Svart. 003.323.68  04 FLISAT barnbord 
499:- i tonad, lackad massiv furu och lackad 
plywood. Design: S Fager/J Karlsson. L83×B58, 
H48cm. 502.984.18  05 NORSBORG 3-sits 
soffa med schäslong 7395:- med avtagbar 
klädsel i bomull och polyester. Design: Ehlén  
Johansson. B293×D88/157, H85cm. Sits 
H43cm.  FINNSTA mörkgrå/björk. 491.390.34

Hemligheten bakom ett småbarnsvänligt 
vardagsrum? Att även använda barn-
möbler. Ett stadigt bord med rundade 
kanter klarar spill och stötar. Och bänkar 
gjorda för barnens förvaring under tv:n 
erbjuder gott om plats för leksaker. 

STUVA bänk  
med förvaring

649:-/st
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KALLAX  
hylla med 4 insatser
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NORSBORG
3-sits soffa med schäslong

7395:-
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

Du kan välja att dela upp din betalning.
LäsmerpåIKEA.se/fnansieringochpås.324.
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04 SOLLEFTEÅ golvlampa 199:- i rispapper, stål och plast. Design: Maria Vinka. Ø33, H128cm. IKEA. Modell G1412  
SOLLEFTEÅ. I denna lampa kan ljuskällor av följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 403.001.10   
05  NATTGLIM metervara 49:-/m i 100% bomull. Design: Martin Bergström. B150cm. Mörk gråsvart. 503.338.22   
06 SCHOTTIS  plisségardin 19:-/st i polyester. B90×L190cm. Vit. 202.422.82  07 VIGDIS kuddfodral 79:-/st 
i 100% ramie. L50×B50cm. Grön. 602.740.06  INNER innerkudde 20:-/st med fyllning i polyester. L50×B50cm. 
602.621.93  08 SVARTRÅ LED ljusslinga med 12 ljus, utomhus 299:- i ABS-plast och karbonatplast. Totallängd 
8,4m varav sladdlängd 4m. IKEA. Modell U1501 SVARTRÅ. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor i energi-
klasserna A++ till A. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. Svart. 603.343.74

KLIPPAN
2-sits soffa

1995:-
01

02

03

01 KLIPPAN 2-sits soffa 1995:- med avtagbar klädsel i 100% bomull. B180×D88, H66cm. 
Sits H43cm. AVSIKTLIG vit/svart. 492.039.06  02 POÄNG fåtölj 1295:- i klarlackad björkfaner 
med klädsel i 100% bomull. Design: Noboru Nakamura. B68×D82, H100cm. Sits H42cm.  
Björkfaner/STENLI svart/vit. 591.813.10  03 HAMPEN matta, lång lugg 299:- med lugg  
i polypropen. Baksida i syntetisk latex. B133×L195cm. Beige. 202.593.00  04 LIXHULT skåp 
299:-/st i lackat stål. Design: Jon Karlsson. B60×D35, H57cm. Grå. 703.286.69

SAKERNA SOM  
GÖR EN  NY BOSTAD  
TILL ETT RIKTIGT HEM
Att börja om på nytt är aldrig lätt. 
Men du kan snabbt göra en tom yta 
till ett trivsamt rum med hjälp av 
varm belysning, mysiga textilier och 
välbekanta föremål som berättar din 
historia. Plötsligt är du hemma igen.

07

06

04

05

08

= 930:-
1 SOLLEFTEÅ golvlampa, 4 meter NATTGLIM 
metervara, 2 SCHOTTIS plisségardiner, 2 VIGDIS 
kuddfodral, 2 INNER innerkudde, 1 SVARTRÅ LED 
ljusslinga. Alla dessa produkter för bara:
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Du ser ett vardagsrum – de ser 
allt som fantasin ser
Mattan med grafskt mönster? Där kan de hoppa hage hur länge som 
helst. Och den mjuka sittkudden blir en perfekt landningsplats. När 
du  möblerar med slitstarka, tvättbara – och snygga – möbler kan du 
skapa ett rum där leken kan ta plats och där allt kan hända. 

40 41

SLÄKTING
förvaringspåse

79:-/st

01

DIHULT  
sittkudde

695:-

05

KIVIK  
schäslong

1995:-/st

02

03

04

Låt barnen leka. Förvaringsbordet är gjort för att klara 
diverse fantasifulla upptåg. Och under den tvättbara 
soffklädseln fnns ett slitstarkt elastiskt skummaterial 
som är perfekt för barn och vuxna, och för både  
klättring och vila.

01 SLÄKTING förvaringspåse 79:-/st i 100% polyester.  
Design: A Huldén/E Strandmark. Ø41, H43cm. Grå. 
103.279.79  02 KIVIK serie  med avtagbar klädsel i polyester 
och bomull. Design: Ola Wihlborg. ORRSTA ljusgrå.  
Schäslong 1995:-/st B90×D163, H83cm. Sits H45cm. 
790.113.88  Fotpall med förvaring 1095:- B90×D70, H43cm. 
790.113.93  03 KVISTBRO förvaringsbord 459:- med 
lackad yta och lackat stål. Design: Francis Cayouette. Ø61, 
H42cm. Vit. 503.222.39  04 SILLERUP matta, kort lugg 
995:-/st med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. 
Design: Synnöve Mork. B200×L300cm. Svart/vit. 302.878.21   
05 NYTT DIHULT sittkudde 695:- med avtagbar klädsel i 80% 
bomull och 20% lin. Design: Gustav Carlberg. L135×B116, 
H20cm. KATORP natur. 003.404.72

NYTT
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4342 Vardagsrum

VESSLA
back med hjul

49:-/st

02

05

Gör plats för allt och  
alla du bryr dig om

01

ELVARLI förvaringskombination

5450:-
03

04

SKUBBARE
korg

99:-/st

06
En luftig rumsavdelare skapar ett nytt rum – och ny 
förvaring – utan att det behövs någon ny vägg.  
På ena sidan fnns plats för barn att leka och sova, 
med leksakerna inom räckhåll i hyllan. Andra sidan är 
din – där högre hyllor kan rymma lådor, böcker och 
diverse specialgrejer.

03 ELVARLI förvaringskombination 5450:- i lackat aluminium 
och lackad yta. Design: Ehlén Johansson. B262×D36, H222–350cm. 
Vit/bambu. 991.880.03  04 ELVARLI förvaringskombination 
3110:- i lackat aluminium och lackad yta. Design: Ehlén Johansson. 
B135×D51, H222–350cm. Vit. 091.581.52  05 TJENA låda med 
lock 49:-/st i papper. B32×D35, H32cm. Vit. 202.636.32   
06 SKUBBARE korg 99:-/st i polyester. B36×D25, H38cm.  
Natur/blå. 903.170.85  07 FRIHETEN 3-sits bäddsoffa 2795:- 
med fast klädsel i polyester. B225×D105, H83cm. Sits H46cm. 
Bäddmått B144×D199cm. SKIFTEBO mörkorange. 703.411.52   

01 DRÖMMINGE vägglampa 79:- i propenplast. Design: Sarah Fager. L32×B23, H7cm. IKEA. Modell V1603 DRÖMMINGE.  
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Röd. 803.478.94  02 VESSLA back med hjul 49:-/st  
i propenplast, acetalplast, amidplast och stål. Design: K Hagberg/M Hagberg. L39×B39, H28cm. Ljusrosa. 100.992.89
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Låt ditt rum bli  
lika fexibelt  
som du

Vardagsrum

Det är inte alltid så lätt för nyblivna 
 mammor att hitta tid för att ta hand om  
sig själva. Men i ett smart planerat rum 
kan både du och bebisen få utrymme  
för era aktiviteter.  

03 KARMSUND bordsspegel 399:-  
i lackat stål och spegelglas. Design: A Efverlund/ 
C Ke. B80×H74cm. Svart. 202.949.83   
04  CHARMTROLL täcke/flt 129:- i 100% bomull. 
Design: Silke Leffer. B85×L115cm. Beige/vit. 
202.902.06  05 NORDEN slagbord 1495:-  
med lackad yta. L26/89/152×B80, H74cm.  
Vit. 702.902.23

Två slagbord ger massor av plats för att 
äta och umgås. Och när det är dags för 
yoga fäller du bara ner klaffarna. Medan du 
gör dig redo för en nedåtgående hund kan 
ditt barn sitta säkert och tryggt  
alldeles intill. 

CHARMTROLL
täcke/flt

129:-/st

04

FÄRLÖV
3-sits soffa

 5995:-
01

03

02

NORDEN  
slagbord

 1495:-
05

01 NYTT FÄRLÖV 3-sits soffa 5995:- med avtagbar klädsel i 60% bomull, 
24% polyester och 16% lin. B218×D106, H88cm. Sits H48cm. FLODAFORS 
vit. 691.926.38  02 STOCKHOLM 2017 fåtölj med plymå 2295:- 
med avtagbar klädsel i 92% bomull och 8% polyester. B86×D81, H79cm.  
Sits H40cm. STOCKHOLM 2017 plymåset är inräknad i priset, men plockas  
separat. RÖSTÅNGA vit. 992.071.29

NYTT

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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EKET skåp  
med 4 fack

450:-/st

01

BATTING
korg

99:-

04

ALEX skrivbord

1295:-/st

06

03

07

05

Fixa ett hemmakontor 
som  fungerar i din vardag

01 EKET skåp med 4 fack 450:-/st i folie. Design: Jon Karlsson. B70×D35, H70cm. Mörkblå. 
203.345.35  02 EKET underrede 150:-/st i klarlackad massiv björk. Design: Jon Karlsson. 
B70×D35, H10cm. 103.346.11  03 BILLY bokhylla med vitrindörrar 2990:- i folie och 
härdat glas. Design: Gillis Lundgren. B160×D30, H202cm. Mörkblå. 192.177.21

Ett effektivt arbetsrum – eller ett mysigt 
vardagsrum? Både och – och det tack vare 
en smart användning av möblerna. Snygga 
skrivbord stajlade som ett sideboard ger 
generös arbetsyta, en ergonomisk stol 
kan rullas fram vid behov och korgar med 
viktiga papper kan enkelt lyftas ut  
från bokhyllan. 

04 BATTING korg 99:- i återvunnet papper. 
B27×D35, H18cm. Svart. 403.272.37   
05 RANARP arbetslampa 399:- i lackat stål. 
H42cm. IKEA. Modell B1225 RANARP. I denna 
lampa kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Svart. 503.313.85   
06 ALEX skrivbord 1295:-/st med lackad 
yta och lackat stål. Design: Johanna Asshoff. 
B131×D60, H76cm. Grå. 902.607.10  
07 LÅNGFJÄLL arbetsstol 1295:- med fast 
klädsel i polyester. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 
Sits B53×D41, H43–53cm. GUNNARED mörkgrå/
svart. 991.750.67
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Sätt hjul på matbordet så kan 
det användas till annat också

01 IKEA 365+ mugg 25:-/st i fältspatporslin. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 36cl. 
Vit. 802.783.67  02 KUBBIS hängare med 7 krokar 149:-/st i betsad, lackad massiv björk.  
Design: Nike Karlsson. L105×D10, H9cm. Vit. 102.895.76  03 TERJE klappstol 139:- i betsad, 
klarlackad massiv bok. Design: Lars Norinder. B44×D51, H77cm. Sits H46cm. Vit. 802.224.41

04 SUNNERSTA rullvagn 249:- i lackat stål och plast. Design: Henrik Preutz. L56×B33, H97cm. Vit. 
703.037.20  05 LINNMON/KRILLE bord 799:-/st med lackad yta och lackat stål. L150×B75, H74cm. 
Beige/vit. 992.156.95  06 KULLABERG arbetsstol 499:- i klarlackad furufaner och lackat stål.  
Design: Sarah Fager. Sits B42×D39, H44–55cm. Furu/svart. 103.203.41

Upplever du ofta att bordsytan inte räcker till? Testa att ställa två bord på hjul 
bredvid varandra. De kan fungera både som arbetsplats eller för en spontanfka 
med vännerna – enkelt fxat om du har några extra klappstolar på lager. 

När du behöver mer golvyta är det bara att rulla iväg borden och ställa dem mot väggen.
Då får du massor av plats att sprida ut dig på och ägna dig åt det du helst av allt vill göra.

TERJE klappstol

 139:-
03

Hängare med krokar ger  
praktisk förvaring – effektivt  
när du behöver städa upp i rummet  
och samtidigt ha allt till hands.

01

04

06

LINNMON/KRILLE bord

799:-/st

05

48 Vardagsrum 49

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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DITTE
metervara

29:-/m

08

06

Funktionell  
förvaring  för 
alla dina saker
Har du inga garderober? Då kan vi 
tipsa om ett annat alternativ. Gör 
plats för allt som gör din bostad till 
ett hem med hjälp av en förvarings-
vägg helt anpassad efter dina behov. 
Sedan döljer du allt med en gardin 
– ingen behöver ens veta vad som 
fnns där bakom.

01 KALLAX hylla 299:-/st med lackad yta. Design: Tord  
Björklund. B77×D39, H77cm. Vit. 202.758.14  02 BRIMNES byrå 
med 3 lådor 599:- i folie och härdat glas. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. B78×D41, H95cm. Vit/frostat glas. 802.180.24   
03 TÄRENDÖ bord 289:- i melaminfolie och stål. L110×B67, 
H74cm. Svart. 990.004.83  04 NISSE klappstol 129:-/st i lackat 
stål och propenplast. B45×D47, H76cm. Svart. 301.150.66   
05 JÄLL tvättsäck med stativ 29:-/st i plast och stål. L41×B43, 
H64cm. 70L. Vit. 701.189.68  06 BOSNÄS pall med förvaring 
149:-/st Avtagbar klädsel i 100% bomull. L36×B36, H36cm.  
RANSTA svart. 402.666.82  07 SKUBB förvaring med 6 fack 
79:-/st i polyester och plast. B35×D45, H125cm. Vit. 002.458.80  
08 DITTE metervara 29:-/m i 100% bomull. B140cm. 
Vit. 602.060.98  09 VITTSJÖ satsbord 599:- i lackat stål,  
härdat glas och folie. Design: Johan Kroon. L50×B50, H50cm, 
L90×B45, H46cm. Svartbrun. 802.153.32

05

07

KALLAX hylla

299:-/st

01

BRIMNES byrå  
med 3 lådor

 599:-
02

Fotpallar med inbyggd  
förvaring är ett smart sätt  
att dölja ännu fer grejer.

03

04

09
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Gör din  vardag 
mer hållbar
När du handlar hos IKEA kan du göra 
miljömedvetna val. Jute är till exempel 
biologiskt nedbrytbart. Akaciaträ kommer 
från hållbara källor. LED-ljuskällor sparar 
energi. Och den där soffan?  
Den är packad i platta paket och går att 
återvinna. Så välj en stil som du gillar  
och som samtidigt är snäll mot miljön.  

01 SÖDERHAMN 3-sits soffa med schäslong 5990:- Avtagbar klädsel i polyester och nylon. Design: Ola Wihlborg. B291×D151/99, H83cm. 
Sits H40cm. SAMSTA ljusrosa. 691.513.17  02 NYTT SVALNÄS väggmonterad skrivbordskombination 2790:- i lackad bambu och lackat 
stål. Design: Jon Karlsson. B150×D15, 25, 35, H176cm. Bambu/vit. 291.844.52  03 NESNA avlastningsbord 99:-/st i bambu och härdat glas. 
Design: Jon Karlsson. B36×D35, H45cm. 702.155.25  04 LOHALS matta, slätvävd 995:-/st i 100% jute. B200×L300cm. Natur. 002.773.95  
05 GRÖNADAL gungstol 1995:- i klarlackad rotting, massiv ask och stål. Design: Lisa Hilland. B57×D82, H86cm. Sits H42cm. Grå/natur. 
903.200.97  06 ALSEDA fotpall 299:-/st  i klarlackat bananfber. Sits Ø60, H18cm. 200.339.19 
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Förvaring för det 
mesta - och för  
de festa

55Vardagsrum

03 BESTÅ tv-förvaringskombination 6599:-  
i folie och härdat glas. Denna kombination består 
av vitrinskåp B120×D40, H64cm. Väggförvaring 
B240×D40, H38cm. Tv-bänk B240×D40, H38cm. 
Vit/ SELSVIKEN högglans ljus grågrön/GLASSVIK 
ljus grågrön, klarglas. 392.023.75  Belysning säljs 
separat.  04 NORSBORG 3-sits soffa 4495:- 
med avtagbar klädsel i bomull och polyester. 
Design: Ehlén Johansson. B213×D88, H85cm.  
Sits H43cm. FINNSTA mörkgrå/björk. 591.249.23   
05 LISABO serie i klarlackat askfaner och massiv 
björk. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
Sidobord 799:- L45×B45, H45cm. 102.976.56 
Soffbord 995:- L118×B50, H50cm. 702.976.58 

När man fyttar ihop är det mycket som ska 
få plats – med anpassningsbar förvaring 
som visar upp favoritsakerna och döljer 
resten går det att hitta en bra balans.

01

05

Vårt superfexibla BESTÅ system sväljer alla dina spelkontroller, sladdar, 
fjärrkontroller, headset och annat. Och den stora tv:n smälter fnt in 
bland tavlorna på väggen.

01 SILVERHÖJDEN ram 99:- i folie och plast. Design: M Warnhammar/A Fredriksson. 
Bildmått B40×H50cm. Silverfärgad. 002.917.87  02 BESTÅ låda 99:- i polyester. 
B25×D31, H15cm. Grå. 003.075.52

BESTÅ tv-förvaringskombination: 
Vitrinskåp/väggförvaring samt tv-bänk

 6599:-
03

NORSBORG
3-sits soffa

4495:-

04

03

03

BESTÅ
låda

99:-

02

05

Du kan välja att dela upp din betalning.
Läs mer på IKEA.se/fnansiering och på s. 324.
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mesta - och för  
de festa

55Vardagsrum
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Mixa och matcha 
för ett eget uttryck

56 57Vardagsrum

1 Färg

Begränsa färgskalan till tre nyanser för en 
stilren och sammanhängande look. Testa 
att mixa färger och mer neutrala toner för 
att skapa harmoni och kontrast. 

2 Mönster

Nu kan du välja tre olika mönster i  
varierande storlekar inom din färgskala. 
Färgerna binder dem samman och de olika 
storlekarna gör det lite mer intressant.

3 Material

Textur kan bli en gemensam nämnare. 
Genom att använda naturmaterial som 
jute eller rotting hålls färger och mönster 
samman och ger värme åt rummet.

1 2

3

04 EKTORP fotpall 1295:- med förvaring och avtagbar klädsel i 100% bomull. L82×B62, H44cm. SKAFTARP gul. 691.834.98  05 LUNGÖRT kuddfodral 
49:- i 100% bomull. L50×B50cm. Grå/vit. 403.125.18  Innerkudde säljs separat. 06 LOHALS matta, slätvävd 599:- i 100% jute. B160×L230cm.  
Natur. 502.773.93

Du behöver inte vara inredningsarkitekt för 
att skapa ett vardagsrum fyllt av koordinerade 
mönster och färger. Här är tre tips som du 
kan använda dig av.

06

04

01

05

EKTORP
3-sits soffa

3495:-
02

01 AINA gardiner 499:-/par i 100% lin. B145×L250cm. Vit. 102.842.01  02 EKTORP 3-sits soffa 3495:- med avtagbar klädsel i polyester. 
B218×D88, H88cm. Sits H45cm. NORDVALLA mörkgrå. 591.649.14  03 NYTT TUVALIE pläd 99:- i 100% bomull. B120×L180cm.  
Randig vit/mörkgrå. 203.730.65

TUVALIE
pläd

99:-

03

NYTT
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Ett litet rum 
med en stor idé
En kreativ inredning kan få ett litet 
rum att kännas mycket större. Och 
när du släpper tanken på det  
traditionella vardagsrummet kan du 
göra något mer mångfunktionellt 
– med plats för det som verkligen 
betyder något. 

58 59

SANELA
kuddfodral

49:-/st

05

KLIPPAN 2-sits soffa

1795:-
01

06

02

03

04

När du fyttar ut möblerna från väggen och ställer 
dem längre in i rummet kan du frigöra mer väggyta 
och få en mer personlig lösning. Resultatet? Kök,  
sovrum, matrum och vardagsrum – allt detta i en etta.

01 KLIPPAN 2-sits soffa 1795:- med avtagbar klädsel i polyester. 
B180×D88, H66cm. Sits H43cm. VISSLE grå. 790.106.14   
02 SÖNDERÖD matta, lång lugg 1295:- med lugg i polypropen. 
Baksida i syntetisk latex. Design: Gunnel Sahlin. B170×L240cm. 
Blå. 003.458.46  03 BOSNÄS fotpall med förvaring 149:-/st 
Avtagbar klädsel i 100% bomull. L36×B36, H36cm. RANSTA gul. 
602.666.81  04 INDIRA överkast 199:- i 100% bomull. Design: 
Anna Efverlund. B250×L250cm. Vit. 701.917.70  05 NYTT SANELA 
kuddfodral 49:-/st i 100%  bomullssammet. L50×B50cm.  
Gyllenbrun. 803.701.63  Innerkudde säljs separat. 06 BEKANT 
konferensbord 1100:- i melaminfolie och lackat stål. Design:  
K Malmvall/E Lilja Löwenhielm. L140×B70, H73cm. Vit. 890.474.76  
07 MORUM  matta, slätvävd inom-/utomhus 249:-  
med slityta i polypropen. Baksida i syntetisk latex. B80×L200cm.  
Mörkgrå. 102.035.73 

Vardagsrum

NYTT
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Komfort som lär känna dig närmare

Generös storlek, låga armstöd och minnesskum som formar sig efter 
din kropps konturer. Kryp upp i komforten i en KIVIK soffa som också 
har plats för vänner.

KIVIK 3-sits soffa 2995:- med avtagbar klädsel i polyester och bomull.  
Design: Ola Wihlborg. B228×D95, H83cm. Sits H45cm. ORRSTA ljusgrå. 990.114.29   
Handla online på IKEA.se

KIVIK
3-sits soffa

 2995:-

60 Vardagsrum

Det här är ett bord som enkelt växlar mellan arbete 
och måltider. Komplettera med en lådhurts på hjul 
där du kan förvara porslin och bestick – eller dina 
arbetsverktyg.

03 HELMER lådhurts på hjul 299:- i lackat stål. B28×D43, 
H69cm. Vit. 102.510.45  04 NYTT ODGER stol 595:-  
i träplastkomposit. Design: J Löfgren/J Pettersson. 
B45×D51, H81cm. Sits H43cm. Blå. 003.600.02

01 LACK sidobord 79:- med lackad yta. L55×B55, H45cm. Gul. 103.242.78   
02 FLEKKE dagbädd med 2 lådor 2495:- 2995:- med lackad yta.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B88×L207, H86cm. Bäddmått 80/160×200cm.  
Vit. 003.201.34  Madrasser säljs separat.

På dagen är det en plats där du kan hänga med dina vänner. På natten 
blir det en dubbelsäng som du enkelt bäddar ut med lakan, täcken och 
kuddar från de rymliga sänglådorna.

FLEKKE dagbädd 2995:-

 2495:-
02

01

03

ODGER
stol

595:-

04

NYTT

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Mycket glamour  
med lite pengar

För att visa att IKEA kan användas i vilka personliga  

lösningar som helst, lät vi en inredningsdesigner från Paris 

skapa ett Versailles- inspirerat rum i bästa barock’n’roll-anda 

med hjälp av enbart IKEA produkter och ett  

stort mått av fabulös fantasi. »

KÖPENHAMN,  DANMARK

– REPORTAGE –

INSPIRERADE AV 

LIVET HEMMA

SID. 63–69

MYCKET  
GLAMOUR MED 
LITE PENGAR

KÖPENHAMN, DANMARK

BERLIN ÄR HANS  
VARDAGSRUM 
BERLIN, TYSKLAND

SÄKRA BYRÅN

TRE NYANSER 
AV GRÖNT

ÄLMHULT, SVERIGE

Spegel, spegel på väggen där, spraymålad med guldfärg i bästa barock’n’roll-anda. Taklamporna har placerats som en fock fåglar.  
UNG DRILL spegel 299:-, STORSELE fåtölj 799:-, LÖVBACKEN sidobord 499:- och SINNERLIG taklampa 599:-.
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baldakinens sensuella textilier spelar  

hjältinnan Marie-Antoinette). Sedan har vi 

bi rollerna (en gudfaderliknande sammets-

fåtölj vid namn Don Carlos) och till sist 

statisterna som bidrar med lite humor i 

scenen (en fock taklampor som fåglar i 

en V-formation).

INUTI ASKEN
Kontrasterande texturer i en koordinerad 

färgskala är ett av många sätt att lyfta 

fram en glamourös känsla. Obehandlat trä 

och bambu mot mjuk sammet och frasi-

ga spetsar. Högglansytor mot ultramatta 

väggar, som läppglans på ett pudrat ansik-

te. Väggar och tak målade i samma sma-

ragdblå färg som baldakinen, skapar en 

känsla av viktlöshet och intimitet. 

– Det är som att befnna sig inuti en 

smyckes ask. Silkespapper, ett vackert 

band, inget av det är dyrt men det känns 

glamoröst. Mer än någonting annat handlar 

glamour med lite pengar om le petit truc 

(det där lilla extra). Pricken över i:et 

som gör hela skillnaden, som en nypa 

socker i mästerkockens hemliga sås. 

N
är Maryam Mahdavi blev tillfrågad att in-

reda ett litet sov-/vardagsrum i en äldre 

Köpenhamnsvåning med enbart IKEA 

produkter, tackade hon ja direkt. Maryam, 

känd för sin extravaganta haute couture-stil och sina 

teatraliska inredningar, tvekade inte en sekund inför 

utmaningen att visa hur det går att skapa rockstjärne-

glamour med väldigt lite pengar. 

– Precis som när det gäller mode behöver glamour 

inte kosta mer. Med en vision och fantasi kan man göra 

nästan vad som helst, säger hon. 

Maryam föreställer sig projektet som en målande 

berättelse om en nutida Marie-Antoinette (den fran-

ska 1700-talsdrottningen) i ett IKEA hem. I centrum 

av både historien och rummet finns drottningens  

magnifka säng, som upphöjd på en scen håller hov framför 

en vördnadsfull publik av fåtöljer, kuddar och en vägg 

med förgyllda speglar. Maryam ser möblerna som  

skådespelare på en scen, ständigt i interaktion med  

varandra. När man regisserar sitt drama måste man först 

välja ut sina stjärnor, förklarar hon. (Huvudrollen här är 

den rustika träsängen som hon kallar Mr. IKEA, medan 

Maryam har sytt baldakinen av IKEA gardiner med inspiration från en  
sänghimmel som fnns att köpa på Barnens IKEA. SANELA gardiner 499:- 
GJÖRA sängstomme 2195:- och CHARMTROLL sänghimmel 129:-.

Lampskärmen har klätts med tapetrester. ÅRSTID golv-
lampa 399:- och NYMÖ lampskärm 299:-.

Väggskåpet har spraymålats med 
guldfärg och svart högglansig färg. 
FLISAT dockhus/vägghylla 399:-  
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GLAMOUR PÅ  
TAJT BUDGET

3 magiska  
trick

1. INUTI ASKEN

Måla tak och väggar i samma 

färg så får du känslan av att  

befnna dig inuti en smyckesask.

2. LE PETIT TRUC

Gör ett dockhus till en vägg-

hylla eller häfta fast fjädrar i en 

lampskärm. När det handlar om 

glamour på en tajt budget är det 

detaljerna som gör hela skillnaden.

3. BAROCK’N’ROLL

Gör ett eget bord med ben och 

bordsskiva från kontorssortimen-

tet, några tapetrester och ett 

maskeradset från Barnens IKEA. 

Följ med Maryam och se den 
dramatiska förvandlingen av 
rummet i IKEA katalog appen.

Spraymålade lampskärmar som försetts 

med fjädrar eller klätts med tapet rester. 

Speglar, krukor och möbler som spray-

målats i guld. Ett dockhus från Barnens 

IKEA som spraymålats och satts upp på 

väggen blir ett fantasieggande kuriosa-

kabinett. Som ett optimalt petit truc gjorde 

Maryam ett bord med ben från kontors-

sortimentet, spraymålade det i guld och 

dekorerade med strumpor som, passan-

de nog, är långa drottninghandskar från 

leksakssortimentet.

”Om man kallar en fåtölj 

Don Carlos, är det ingen  

fåtölj längre. Den får plöts-

ligt liv och förändrar allt.”

– Vem som helst kan uttrycka sin egen 

stil med IKEA på ett kul och personligt 

sätt, säger Maryam och fäster en rosa fjä-

der i lampskärmen på spegelväggen. Allt 

som krävs är en vision, fantasi och lite 

rock’n’roll.
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FLISAT dockhus/vägghylla 399:-  
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GLAMOUR PÅ  
TAJT BUDGET

3 magiska  
trick

1. INUTI ASKEN
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3. BAROCK’N’ROLL
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bordsskiva från kontorssortimen-
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Följ med Maryam och se den 
dramatiska förvandlingen av 
rummet i IKEA katalog appen.
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målats i guld. Ett dockhus från Barnens 
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de nog, är långa drottninghandskar från 

leksakssortimentet.
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Don Carlos, är det ingen  

fåtölj längre. Den får plöts-
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som krävs är en vision, fantasi och lite 

rock’n’roll.



– Plywoodskivorna hade jag aldrig 

kommit på själv. De ger liv och energi 

i rummet och gör det lättare att sätta 

upp saker. När man hyr sin bostad vill 

man ju inte göra hål i väggarna. När 

jag fyttar igen är allt redan packat och 

super lätt att transportera.

”Ett hem är för mig  

en plats där jag trivs  

och känner mig trygg.  

Det kan vara för en dag,  

en månad eller fem år.”

En lätt bordsskiva med ben som är enkla 

att ta av upptar platsen mitt i rummet: 

här kan man sy, rita och umgås. 

– Även om jag är väldigt självständig, 

är människor viktiga för mig.

Så vad händer härnäst? 

– Jag skulle vilja fortsätta med det 

Berlin är hans 
vardagsrum

BERLIN,  T YSKL AND
I den gratis tippskyddssatsen ingår tipp
skydd som förankrar byrån i väggen.

SÄKRA  
BYRÅN

Du kan beställa gratis tipp-

skydd till dina IKEA möbler 

och göra hemmet till en  

tryggare plats.

DET ÄR HÄRLIGT att se barn utfors

ka världen omkring dem. Men barn ser 

inte saker som vi vuxna gör och de tän

ker sig inte för innan de börjar klättra 

på möblerna. De bara gör det.

– Gå en inspektionsrunda i hem

met, säger  Dominique Fularski som 

jobbar med kommunikation gällande 

produkt säkerhet hos IKEA. Finns det 

någon möbel som skulle kunna väl

ta och utgöra en olycksrisk för barn?  

Är möblerna förankrade i väggen med 

beslag eller band?

67

jag har börjat med här i Berlin, träfa 

människor och bygga saker, sånt som 

jag gillar och andra kan gilla.

Men framför allt handlar framtiden 

för Josh om familj och vänner. 

– Det är ju ändå det som är det  viktiga, 

 säger han och ler.

Häng med Josh en dag – gå till IKEA 
katalog appen.L

ivet handlar om mer än bara möbler – inte 

minst för så kallade urbana nomader. Men 

även om man fyttar ofta och inte planerar 

att rota sig behöver man en del nödvändig-

heter. IKEA tog reda på vilka dessa är och inreder för 

en livsstil som blir allt vanligare. 

För Josh är ingen dag den andra lik. Han är 24 år, 

kommer från Storbritannien och fyttade till Berlin efter 

sina designstudier i Eindhoven i Nederländerna. 

– Jag antar man kan säga att jag är här för att hitta 

mig själv. Jag har aldrig känt mig så hemma i en stad 

som jag gör här.  

Han tog bussen hit, med två ihoptejpade resväskor, en 

IKEA kasse med kläder och en stor ryggsäck. 

– När jag hade bott i den första lägenheten i bara en 

månad insåg jag hur viktigt det är att ha en plats man 

kan kalla sitt hem. Men jag hade basgrejerna: böcker, 

växter, tidningar och kläder.

För att matcha Joshs behov har IKEA inredaren Anna 

Cardell använt minimala och lätta möbler – förutom 

Joshs säng. I fristående lådor har hon placerat hans  

kläder, tidningar och designarbeten. Ytterligare plagg har 

hon hängt på klädställningar, och på målade plywood-

skivor har hon satt upp olika favoritsaker. 

Anna har inrett med möbler som är lätta för Josh att ta med vid en fytt. LINNMON bordsskiva 
275:- BARSÖ spaljé 99:-, KULLABERG arbetsstol 499:- och IKEA PS 2017 låda 599:-/set om 5

MULIG klädställning 99:- Se fer möbler 
för nomadlivet på s. 262–265.

HON UNDERSTRYKER ATT IKEA 

produkter är noggrant testade och 

uppfyller alla obligatoriska krav. Tipp

skydds  satserna är en standard detalj 

och medföljer alla byråar.

– Säkerhet i hemmet är vår främ

sta prioritet. Så om du har en eller fera 

IKEA byråar som du behö

ver förankra i väggen, kan du 

hämta så många tippskydds

satser du vill på närmaste 

IKEA varuhus eller beställa på 

IKEA.se – utan kostnad.

Skaffa rätt väggbeslag och 
se hur du använder dem i 
IKEA katalogappen.
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Tre nyanser 
av grönt

ÄLMHULT,  SVER IGE

I
ntresset för inomhusodling har på  

senare tid ökat stort, men för Karin 

Svensson, landskapsarkitekt och före-

läsare på Sveriges lantbruksuniversitet, 

har det varit en passion sedan barndomen. 

– Det fnns fera studier som visar på sam-

bandet mellan mentalt välbefnnande och 

inomhus odling, säger Karin. 

Men alla har inte gröna fngrar. Vad gör  

man då?

– Det är helt okej, säger hon och ler.

Tillsammans med IKEA har Karin tagit 

fram tre växtlösningar som kan inspirera till 

en lite grönare vardag. 

LUMMIGA DJUNGELVIBBAR
Avdela rummet med växter. Med hjälp av ett 

hyllsystem kombinerar Karin bred bladiga, 

mönstrade växter och klängväxter på olika 

höjder. 

– De här regnskogsväxterna kräver inte 

så mycket solljus, så det är inga problem att  

placera hyllorna en bit från fönstret.

Krukor utan hål skyddar din hylla från 

skador, men det innebär också att du måste 

vara noga med att inte övervattna. 

– Se det som ett projekt. Det behöver inte 

bli perfekt direkt.

TIPS & TRIX

Lätt 
som en 
plätt

1. Ge dina sticklingar ett 

nytt hem. Ta av korken, fyll 

behållaren med vatten och 

voilà! RIMFORSA hållare och 

behållare 169:-

2. Tänk utanför krukan och 

plantera i muggar eller tom-

ma burkar. TORG mugg 29:-

3. En grön installation med 

konstgjorda växter behöver 

aldrig vattnas. KNAGGLIG 

låda 59:-, FEJKA konstgjorda 

krukväxter 29:-.

Karin går bort till en annan lösning vid fönst-

ret: en liten miniöken. Med en stege och ett 

sido bord kan växterna placeras på olika höj-

der i en estetisk komposition – de minsta i 

bröd formar med marmorkross som täcker jor-

den och ger ett torrare uttryck.

– Suckulenter kräver solljus. Det vanligas-

te misstaget är att man övervattnar dem. De  

klarar sig fnt utan vatten i några veckor.

”Välj växter som du gillar så 

kommer de gröna fngrarna 

automatiskt.”

Är du inte alls någon odlingsfantast, men 

skulle ändå vilja ha något mer än en ensam 

krukväxt på fönsterbrädet? Då är grönsaker 

ett enkelt sätt som även kan engagera yngre 

familjemedlemmar. I en rullvagn har Karin 

planterat rödbetor, selleri och krasse. 

– En enkel tumregel: när jorden är torr är 

det dags att vattna.

Se mer av de här sköna och gröna idéerna i IKEA 
katalogappen.

Bygg en egen grön vägg och se det som ett projekt – njut av några växter 
åt gången och se väggen växa. ELVARLI förvaringssystem 2500:-

Ta hjälp av alla gröna fngrar, även de 
mindre. RÅSKOG rullvagn 399:- 499:-

En självvattnande kruka är bra om 
du själv glömmer att vattna. 
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s. 80

s. 75

s. 76

MATPLATS
Fest, knytkalas eller vardagsmiddag. Finns det något bättre 

sätt att umgås än runt en måltid? Överraska med en  
vacker dukning eller duka bordet tillsammans.  

Här får du lite tips!

01 JÄRA lampskärm 129:-  i viskos, lin, plast och stål. Ø44cm. Beige. 003.283.66  Upphäng säljs  
separat.  02 INGATORP utdragbart bord 2495:- i betsad, klarlackad massiv björk och askfaner.  
Design: Carina Bengs. Ø110/L155, H74cm. Svart. 802.170.72  03 NORRARYD stol 475:-   595:-/st 
i betsad, klarlackad massiv bok och bokfaner. Design: Nike Karlsson. B47×D51, H83cm. Sits H45cm. 
Svart. 402.808.43  04 GURLI pläd 79:- i akryl och polyester. B120×L180cm. Mörkorange. 503.245.92

INGATORP
utdragbart bord

2495:-
02

03

04

01

Det viktiga är rätt stämning.  
Med mjuka textilier och dimbara 
lampor är det lätt att skapa en 
varm och mysig plats för bara er 
två – även mitt i veckan.
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01 INGOLF stol 425:- 495:-/st  
i betsad, klarlackad massiv furu.  
Design: Carina Bengs. B43×D52, 
H91cm. Sits H44cm. Brunsvart. 
602.178.22  02 STORNÄS utdrag-
bart bord 2995:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. Design: Carina Bengs. 
L147/204×B95, H74cm. Antikbets. 
401.768.46  03 AGAM juniorstol 
399:- i formpressad bokplywood och 
lackad massiv bok. B41×D43, H79cm. 
Sits H52cm. Svart. 702.535.41

72 73

04 VARDAGEN tallrik 19:- 25:-/st  i stengods. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26cm. Mörkgrå. 802.892.81  
05 VARDAGEN karaff med lock 29:- i klarglas och silikongummi. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1L. 
502.919.21  06 POKAL glas 29:-/6 st i härdat klarglas. 27cl. 302.882.41  07 BEGÄRLIG vas 179:- i klarglas. Ø19cm. 
H29cm. 303.097.81  08 ÄTBART bestick 149:-/24 delar i rostfritt stål. Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked,  
6st av varje. Design: Henrik Preutz. 602.589.59  09 FANTASTISK pappersservett 15:-/50st i papper L40×B40cm.  
Orange. 002.362.63

= 515:-

04
07

6st VARDAGEN tallrik, 1st VARDAGEN 
karaff med lock, 6st POKAL glas, 
1st BEGÄRLIG vas, 1 set av ÄTBART 
bestick, 1st paket med FANTASTISK 
pappersservett. Allt detta för bara:

DU KAN FÅ VARJE DAG 
ATT KÄNNAS SPECIELL
Att sätta lite guldkant på vardags-
måltiden behöver inte bli vare sig dyrt 
eller jobbigt. Här är några av våra  
favoriter – slitstarka trotjänare som 
kan skapa glädje på bordet under 
många år framöver. 

STORNÄS utdragbart bord

2995:-
02

01

03

06

09

08

05
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74 Matplats 75

01 FÖRTROLIG burk med lock 45:- i ugnsfast klarglas, pp-plast och 
silikongummi. L17×B23, H9cm. 1,5L. 502.337.90  02 FÖLJSAM ugnsform 
25:- i värmetåligt klarglas L25×B25cm, H6cm. 503.112.69

03 BJURSTA utdragbart bord 1695:-  
i betsat, klarlackat askfaner och massiv furu. 
Design: Tord Björklund. L140/180/220×B84, 
H74cm. Brunsvart. 301.162.64   
04 NYTT ODGER stol 595:-/st i träplast-
komposit. Design: J Löfgren/J Pettersson. 
B45×D51, H81cm. Sits H43cm. Blå. 003.600.02  
05 NYTT OFANTLIGT tallrik 49:-/st i fält-
spatporslin. Design: Inma Bermudez. Ø28cm. 
Vit. 603.190.24  06 NILS pall 399:- i lackat 
massivt lövträ och avtagbar klädsel i polyester. 
Sits B34×D34, H47cm. Svart/SKIFTEBO 
mörkgrå. 790.310.08  

03

NILS pall

399:-
06

ODGER stol

595:-/st

04

Knytkalaset kan 
vara en av världens 
bästa uppfnningar
När dina vänner bidrar med mat till festen så 
slipper du känna pressen att vara den perfekta 
kocken. Be dem ta med sig middagsrester 
eller annat smått och gott som de hittar i sina 
kylskåp. Sedan är det bara att koppla av och 
njuta av måltiden tillsammans.

05

02

FÖRTROLIG
burk med lock

45:-

01

05

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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Bakom varje fantastisk  
dukning fnns ett enkelt tips

76 77Matplats

01 PROPPMÄTT skärbräda 29:-/st i oljad massiv bok. Design: Jon  
Karlsson. L30×B15cm. 302.334.18  02 VARDAGEN burk med lock 15:-/st  
i klarglas och silikongummi. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
0,3L. 402.919.26

03 GULLMAJ servett 49:-/2st i lin och bomull L40×B40cm. Spets vit. 
002.585.61  04 NYTT BACKIG assiett 15:-/st i härdat glas. Design:  
P Amsell/B Berlin. L18×B18cm. Svart. 903.394.26 

Vad sägs om att använda små skärbrädor i trä i stället för tallrikar? 
Det ger din frukost en naturlig och rustik känsla och är praktiskt 
eftersom du ändå behöver skära både det ena och det andra.

En enkel kvist salvia – eller någon annan kryddört som du råkar 
ha i köket – är ett snabbt och kreativt sätt att sätta lite extra 
krydda på en minimalistisk dukning.

Textilier i olika lager med olika texturer och toner hjälper till att skapa en mjuk, festlig känsla på middagsbordet. Här har vi hållit oss till 
en enkel, enhetlig färgskala som matchar porslinet. 

05 MÄRIT tablett 10:-/st i bomull och polyester. L35×B45cm. Mörkblå. 603.498.94  06 FÄRGRIK tallrik 19:-/st i stengods. Design: Maria Vinka. Ø27cm. 
Turkos. 402.347.90  07 NYTT TILLAGD bestick 599:-/24 delar i rostfritt stål. Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked, 6st av varje.  
Design: Aaron Probyn. Mässingsfärgad. 203.665.50

02

TILLAGD bestick

599:-/24 delar
07

PROPPMÄTT
skärbräda

29:-/st
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Älskar du att bjuda hem familj och vänner 
ska du inte låta ett litet kök hindra dig. 
Tricket är att använda mindre tallrikar och 
glas på fot så att du får plats med mer på 
bordet – och plats för alla dina gäster. 

78

Stort hjärta och 
smarta funktioner 
gör även ett litet 
kök redo för fest

Matplats 79

Se här, ett frukostbord bara för dig. Med ett klaffbord och en riktigt skön stol 
fnns det massor av plats att njuta av stunden, kolla in lite mumsiga recept  
och börja planera en liten middagsbjudning.

01 RÅSKOG pall 199:- i lackat stål. Design: Nike Karlsson.  
B44×D44, H45cm. Svart. 603.519.00  02 HENRIKSDAL stol 599:-  
i betsad, klarlackad ek, bomull och polyester. B51×D58, H97cm.  
Sits H47cm. Brunsvart/NOLHAGA gråbeige. 791.001.53

03 INGATORP klaffbord 995:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. 
L59/88/117×B78, H73cm. Svartbrun. 802.214.27  
04 IKEA 365+ tallrik 29:-/st i fältspatporslin. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø27cm. Vit. 702.589.49  05 HEDERLIG rödvins-
glas 15:-/st i klarglas. Design: Anne Nilsson. 
59cl. 001.548.70
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När alla  
hjälps åt  
med dukningen

Varför inte låta barnen skapa  
dekorationer till middagsbordet? Du 
får hjälp och de får känna sig delaktiga 
och får ta eget ansvar – bra för dig 
och bra för barnen. Och kanske vill 
de även hjälpa till med annat?  
Men vi lovar inget ...

01 KALLAX hylla 599:- med lackad yta. Design: Tord  
Björklund. B77×D39, H147cm. Gul. 503.233.85  Förvaringslådor 
säljs separat.  02 LISABO bord 1295:- i klarlackat askfaner 
och massiv björk. Design: K Hagberg/M Hagberg. L140×B78, 
H74cm. 702.943.39  03 SVENBERTIL stol 395:-/st i laminat, 
trä och lackat stål. Design: Mia Lagerman. B52×D50, H84cm. 
Sits H46cm. Vit/BRORINGE vit. 791.977.01  04 NYTT NYMÅNE 
taklampa 399:- i lackat stål och plast. Design: Ola Wihlborg. 
Ø40cm. IKEA. Modell T1606 NYMÅNE. I denna lampa kan 
ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 
703.362.64  05 MÅLA ritrulle 29:- i blekt klorfritt papper. 
B45cm. L30m. 803.240.72  06 LEIFARNE stol 395:-  
i lackat stål och förstärkt plast. B52×D50, H87cm. Sits H46cm. 
Ljusblå/BRORINGE vit. 091.977.09  07 AGAM juniorstol 399:- 
med lackad yta. B41×D43, H79cm. Sits H52cm. Vit. 902.535.35
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82 Matplats

01 MÅLA tuschpenna 19:-/12st i propenplast och folie. Design: S Fager/C Tubertini. Blandade färger. 201.840.41   
02 KALAS mugg 15:-/6st i propenplast. Design: Henrik Preutz. 23cl. Blandade färger. 101.929.56  03 INTAGANDE 
glas 19:-/st i glas. Design: Aaron Probyn. 26cl. H8cm. Ljusrosa. 903.319.63  04 OFTAST tallrik 5:-/st i härdat glas. 
Design: Henrik Preutz. Ø25cm. Vit. 302.589.13

En stor rulle med papper och några färgglada pennor kan göra dukningen till ett kreativt konstprojekt.
Låt barnen släppa loss sin fantasi och skapa efter eget huvud. Kanske fnns det en skattkarta under din 
tallrik – eller under nallens.

Ett bord för alla tillfällen

MELLTORP/ADDE bord och två stolar med en bordsskiva i melamin som 
är fukt- och fäcktålig och lätt att hålla ren. Bordet har plats för fyra 
och stolarna är lätta att stapla på varandra när de inte används. 

MELLTORP/ADDE bord och 2 stolar 547:- i melaminfolie, lackat stål och plast.  
Design: Lisa Norinder/Marcus Arvonen. Bord L75×B75, H72cm. Stolar B39×D47, 
H77cm. Sits H45cm. Vit. 490.117.66  Handla online på IKEA.se

01

02

03

04 OFTAST  
tallrik

5:-/st

MELLTORP/ADDE
bord och 2 stolar

547:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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84 85Äta på IKEA

God mat till 
attraktiva priser
Välkommen till IKEA restaurangen – här kan du fylla på med bra energi närsomhelst under dagen. Vi erbjuder 
både frukost, lunch och middag. På menyn hittar du klassiska IKEA favoriter, ekologiska rätter och många 
andra alternativ för hela familjen. I vår IKEA Bistro kan du få något i magen inför hemresan och du kan också 
köpa med dig lite mat från vår Swedish Food Market.

LITEN  
SALLAD
fräsch grönsallad  
till maten

10:-

DRYCK I GLAS
med olika smaker.  
Fri påfyllning.

10:-

KAFFE
IKEA FAMILY  
erbjudande  
mån-fre 

0:-
(Ord. pris 5:-)

Information om öppettider och aktuella erbjudanden hittar du på IKEA.se/restaurang

Allt kaffe som serveras och säljs på IKEA varuhuset 
är ekologiskt enligt EU-standarder, UTZ-certiferat 

och består av 100% Arabica-bönor. Det innebär 
bättre villkor för både kaffeodlarna, deras familjer 
och vår planet.

8 ST KYCKLINGBULLAR
med potatismos eller kokt potatis, gräddsås, 
lingonsylt och varierande grönsaker.  
Inklusive dryck i glas. 

39:-
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s. 104

s. 99

s. 103

KÖK
Köket är helt klart hjärtat i våra hem. Det är här vi lagar 

mat, äter, planerar och umgås. Och det är här våra gäster 
vill vara, oavsett hur litet köket än är. Här kan du se några 
av våra köks idéer, bland annat en uppdatering helt utan 
borrhål och ett hållbart kök gjort av återvunna PET-faskor.

Drömmer du om en köksö, men tror 
att ditt kök är för litet? Med smart 
planering kan drömmen ta plats 
även i ett litet kök. Här kan du  
utnyttja väggen, få massor av  
förvaring på alla sidor och en  
generös bänkskiva för dina  
aktiviteter. Så bli inte förvånad om 
det är här alla vill hänga – familj, 
vänner och inte minst du själv.

RÅSKOG barpall

299:-/st

01

02

03

01 NYTT RÅSKOG barpall 299:-/st
i lackat stål. Design: Nike  Karlsson. 
B44×D44, H63cm. Svart. 303.522.46  
02 OUMBÄRLIG gryta med lock 
159:- i rostfritt stål med ett mellanskikt 
av aluminium. 5L. 902.864.23   
03 TILLREDA  portabel induktions-
häll 499:-/st 1x2000W induktionszon. 
Design: Klara Petersen. B30×D38,5, 
H5,4cm. 003.316.27  04 METOD/
KALLARP   ljusgrön köksö 11 935:-

NYTT
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88 89Kök

En del frukter smakar bättre 
och mognar snabbare om de 
förvaras i rumstemperatur. 
Men använd korgar för att 
hålla isär bananer, tomater och 
avokado så att de inte mognar 
för snabbt.

04 RISATORP korg 79:-/st  
i lackat stål och klarlackat björkfaner. 
Design: Wiebke Braasch. L25×B26, 
H18cm. Vit. 902.816.18

03 IRIS kökshandduk 29:-/2st  
i 100% bomull. B50×L70cm.  
Grå. 202.100.21

02 VARIERA insats för kryddburkar 29:-/st i ABS-plast  
och syntetiskt gummi. B10×D49, H2cm. Vit. 001.772.49

Ett mörkt, svalt skafferi är 
perfekt för bland annat potatis, 
lök och torrvaror. Att lägga 
nybakat bröd i en kökshandduk 
är ett gammalt knep för 
att hålla insidan mjuk och 
utsidan knaprig.

Förvara dina kryddor mörkt, torrt och svalt så behåller 
de smaken längre – och med den här insatsen får du 
också perfekt överblick.

Optimera  utrymmet 
med hjälp av  
smart förvaring

01 METOD kök med 
 ASKERSUND ljust ask-
mönstrade luckor/låd-
fronter och MAXIMERA 
mjukstängande lådor 
22 999:- Här med BLANKETT 
handtag och EKBACKEN ask-
mönstrad bänkskiva.

RISATORP  
korg

79:-/st

04

VARIERA
insats för  
kryddburkar

29:-/st

02

IRIS
kökshandduk

29:-/2st

03

01 METOD/ASKERSUND
kök

22 999:-
För vitvaror tillkommer:

15 179:-
För belysning tillkommer:

1496:-

        Du kan välja att dela upp din betalning.
        Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
    och på s.324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

7 m²

Se mer av detta rumMonteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

88 89Kök
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Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

7 m²

Se mer av detta rumMonteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



90 91Kök

04 TOKIG salladsslunga 39:- i pp-plast och syntetiskt 
gummi. Design: Henrik Preutz. Ø23, H14cm. Vit. 601.486.78

05 ISTAD plastpåse 19:-/60 st i etenplast.  
Innehåller: 30st 0,4L och 30st 1L. 203.392.84

För att hålla salladen fräsch så länge som möjligt kan 
du ta ut den ur originalförpackningen och skölja den 
i en salladsslunga. Lägg sedan salladen i en ny plast-
påse som du inte försluter helt. 

Vill du veta en välbevarad hemlighet om nötter? De behåller sin smak och 
knaprighet mycket längre om de förvaras i en försluten plastpåse i frysen.   

 
Förutom att bevara smaken så håller våra 
burkar din matförvaring prydlig och allt blir 
lättare att hitta. Transparenta sidor eller 
lock gör att du kan se innehållet i kylen. 
Och när du omvandlar gårdagens rester till 
dagens lunchlåda så blir det mindre mat-
avfall. Du sparar in både på maten  
och på pengarna.

01 IKEA 365+ burk med lock 19:-/st i pp-
plast. Design: Håkan Olsson. L17×B17, H6cm. 
0,7L. Vit/grå. 303.221.84  02 VARIERA låda 39:-  
i ABS-plast. Design: Marcus Arvonen. B24×D17cm. 
Vit/grön. 003.320.14  03 FÖRTROLIG burk  
med lock 29:-/st i värmetåligt och ugnsfast 
härdat klarglas och pp-plast. L13×B19, H7cm. 
0,6L. 902.337.88

IKEA 365+
burk med lock

19:-/st

01

02

ISTAD  
plastpåse

 19:-/60st

05

TOKIG
salladsslunga

 39:-
04

FÖRTROLIG
burk med lock

29:-/st

03

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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KNOXHULT
kök 

2990:-

Ingen annan  
än du behöver 
veta priset
Med vårt fna lågpriskök som bas kan 
du skapa ett fantastiskt kök för mycket 
mindre än du tror. Hemligheten är att 
bara köpa de skåp du behöver och 
sedan lägga till lågpris lösningar som 
öppna hyllor, stänger och rullvagnar 
som bidrar med förvaring, arbetsyta 
och stil.

92 93Kök

01 KNOXHULT kök i melaminfolie. 
Väggskåp med dörrar 549:-
B120×D31, H75cm. Vit. 903.267.92  
Bänkskåp med dörrar och låda 
1549:- Bänkskiva medföljer. 
B180×D61, H90cm. Vit. 703.267.88   
02 GRUNDTAL stång 39:-/st  
i rostfritt stål. Design: Mikael  
Warnhammar. L59cm. 302.020.92   
03 UDDEN rullbord 599:- i rost-
fritt stål. Design: Ehlén Johansson. 
L54×B54, H83cm. 601.169.98   
04 GRUNDTAL vägghylla 89:-/st 
i rostfritt stål. Design: Mikael 
Warnhammar. L80×D27, H20cm. 
000.114.28

03

02

04

01 KNOXHULT
kök

2990:-
För vitvaror tillkommer:

4984:-
För belysning tillkommer:

998:-
       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

14 m²
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Väggskåp med dörrar 549:-
B120×D31, H75cm. Vit. 903.267.92  
Bänkskåp med dörrar och låda 
1549:- Bänkskiva medföljer. 
B180×D61, H90cm. Vit. 703.267.88   
02 GRUNDTAL stång 39:-/st  
i rostfritt stål. Design: Mikael  
Warnhammar. L59cm. 302.020.92   
03 UDDEN rullbord 599:- i rost-
fritt stål. Design: Ehlén Johansson. 
L54×B54, H83cm. 601.169.98   
04 GRUNDTAL vägghylla 89:-/st 
i rostfritt stål. Design: Mikael 
Warnhammar. L80×D27, H20cm. 
000.114.28
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01 KNOXHULT
kök

2990:-
För vitvaror tillkommer:

4984:-
För belysning tillkommer:

998:-
       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

14 m²

01



Hållbarhet är 
det nya svarta
Att vara miljömedveten handlar inte 
enbart om att till exempel spara 
vatten eller källsortera. Det handlar 
också om att göra mer miljö smarta 
val när du gör stora inköp – som 
köksfronter gjorda av återvunnet trä 
och återvunna PET-faskor. Och med 
snygg design som denna behöver du 
inte ens tumma på stilen.

94 95Kök

ODGER stol

595:-/st

02

03

Här är en annan miljösmart 
nykomling, gjord av 30%  
förnyelsebart trä och minst 55% 
av resterande material kommer 
från återvunnen plast.

01 METOD kök med  
  KUNGSBACKA antracitfärgade 
luckor/lådfronter, MAXIMERA 
mjukstängande lådor och 
 TUTEMO öppna skåp 28 345:-   
Här med HACKÅS handtag/knopp 
och SÄLJAN måttbeställd bänkskiva 
i svart laminat.   
02 NYTT ODGER stol 595:-/st  
i träplastkomposit.  
Design: J Löfgren/J Pettersson. 
B45×D51, H81cm. Sits H43cm.  
Brun. 503.641.49   
03 ALESKÄR köksblandare med 
handdusch 1995:-  
Design: Marcus Arvonen. H44cm. 
Förkromad/svart. 402.579.46

01 METOD/KUNGSBACKA
kök

28 345:-
För vitvaror tillkommer:

20 075:-
För belysning tillkommer:

1745:-

       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

5 m²

NYTT

Hållbarhet är 
det nya svarta
Att vara miljömedveten handlar inte 
enbart om att till exempel spara 
vatten eller källsortera. Det handlar 
också om att göra mer miljö smarta 
val när du gör stora inköp – som 
köksfronter gjorda av återvunnet trä 
och återvunna PET-faskor. Och med 
snygg design som denna behöver du 
inte ens tumma på stilen.
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av resterande material kommer 
från återvunnen plast.

01 METOD kök med  
  KUNGSBACKA antracitfärgade 
luckor/lådfronter, MAXIMERA 
mjukstängande lådor och 
 TUTEMO öppna skåp 28 345:-   
Här med HACKÅS handtag/knopp 
och SÄLJAN måttbeställd bänkskiva 
i svart laminat.   
02 NYTT ODGER stol 595:-/st  
i träplastkomposit.  
Design: J Löfgren/J Pettersson. 
B45×D51, H81cm. Sits H43cm.  
Brun. 503.641.49   
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handdusch 1995:-  
Design: Marcus Arvonen. H44cm. 
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01 METOD/KUNGSBACKA
kök

28 345:-
För vitvaror tillkommer:

20 075:-
För belysning tillkommer:

1745:-

       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

5 m²

NYTT



Använd ena väggen på en inglasad balkong och skapa plats 
för grejer som du inte vill ha inne i bostaden. I en vertikal 
förvaring kan du ha extra matvaror, källsorteringsbehållare 
och till och med din hikingutrustning.

Kök

Hitta förvarings
utrymme som du  
inte visste att du hade

01 ALGOT förvaringskombination 1165: i lackat stål och folie.  
Design: Francis Cayouette. B90×D67, H194cm. Vit. 592.277.61   
02 SORTERA avfallskärl med lock 79:/st i plast. B39×D55, H45cm. 
60L. Vit. 702.558.99

Hopfällbara väggkrokar ger dig ännu mer hängande 
förvaring i vinklar och vrår – toppen för sånt som inte 
väger så mycket.

04 BJÄRNUM krok, hopfällbar 99:/3st i förnicklat  
aluminium. Design: Sarah Fager. B3×D8, H8cm. 601.525.90

03 OBSERVATÖR hängkorg 39:/st i lackat stål.  
Design: Henrik Preutz. L31×B30, H18cm. Gråbrun. 203.124.92

05 SKRÄLL krok, inom/utomhus 19: i lackat stål och 
syntetiskt gummi. Design: David Wahl. B7×D30, H12cm. 
403.501.43

En inglasad balkong fungerar utmärkt för skafferivaror. Stapelbara häng-
korgar ger god luftcirkulation och hjälper till att organisera förvaringen av 
exempelvis frukt och grönsaker.

Häng upp cykeln med hjälp av en rejäl krok som lyfter 
cykeln från golvet och sparar utrymme. Den platta 
formen gör det lätt att lyfta cykeln på och av kroken.

96 97

ALGOT förvaringskombination

 1165:
01

02

SKRÄLL krok,  
inom-/utomhus

19:

05

04

OBSERVATÖR
hängkorg 

39:/st

03
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Du står för 
dröm men,  
vi hjälper dig 
 förverkliga den
Möjligheten att skapa ditt eget dröm-
kök. Spännande, men också lite 
överväldigande. Så hur får du det 
kök du vill ha – med alla funktioner 
och detaljer du alltid har önskat dig 
– utan att behöva ägna ett oändligt 
antal timmar åt att mäta och planera? 
Bläddra vidare så får 
du veta svaret.

98 99

Varje dröm är unik. Massor 
av skåp där du kan dölja dina 
saker bakom stängda luckor 
kan vara en. Och att ha varsin 
diskho och blandare när ni 
 lagar mat tillsammans kan  
vara en annan. 

01 METOD kök med VOXTORP 
luckor/lådfronter i högglans 
ljusbeige, VOXTORP valnöts- 
mönstrade luckor/lådfronter 
och MAXIMERA mjukstängande 
lådor 84 999:- Här med BARKABODA 
måttbeställd bänkskiva i valnöt.   
02 KULINARISK kombi mikro-
vågsugn med varmluft 6495:-
 Mikrovågseffekt/grilleffekt: 
1000W/1900W. Användbar volym: 
43L. B59,4×D56,7, H45,5cm. 
803.009.57

KULINARISK
kombimikrovågs-  
ugn med varmluft

6495:-

02

01 METOD/VOXTORP
kök

84 999:-
För vitvaror tillkommer:

38 270:-
För belysning tillkommer:

3693:-

       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

20 m²

Kök
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Du står för 
dröm men,  
vi hjälper dig 
 förverkliga den
Möjligheten att skapa ditt eget dröm-
kök. Spännande, men också lite 
överväldigande. Så hur får du det 
kök du vill ha – med alla funktioner 
och detaljer du alltid har önskat dig 
– utan att behöva ägna ett oändligt 
antal timmar åt att mäta och planera? 
Bläddra vidare så får 
du veta svaret.

98 99

Varje dröm är unik. Massor 
av skåp där du kan dölja dina 
saker bakom stängda luckor 
kan vara en. Och att ha varsin 
diskho och blandare när ni 
 lagar mat tillsammans kan  
vara en annan. 

01 METOD kök med VOXTORP 
luckor/lådfronter i högglans 
ljusbeige, VOXTORP valnöts- 
mönstrade luckor/lådfronter 
och MAXIMERA mjukstängande 
lådor 84 999:- Här med BARKABODA 
måttbeställd bänkskiva i valnöt.   
02 KULINARISK kombi mikro-
vågsugn med varmluft 6495:-
 Mikrovågseffekt/grilleffekt: 
1000W/1900W. Användbar volym: 
43L. B59,4×D56,7, H45,5cm. 
803.009.57

KULINARISK
kombimikrovågs-  
ugn med varmluft

6495:-

02

01 METOD/VOXTORP
kök

84 999:-
För vitvaror tillkommer:

38 270:-
För belysning tillkommer:

3693:-

       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

20 m²

Kök

Se mer av detta rum



100 Kök

Att gå från idé till handling är lika enkelt.  
Ta med dina mått, din moodboard och en ungefärlig  
sammanfattning av dina köksbehov. Med dessa som 
bas kan vi omvandla även väldigt vaga idéer till  
konkreta ritningar och inköpslistor.

STILLHET värmeljushållare 69:- i rostfritt stål. Design: Monika Mulder. H7cm.  
Guldfärgad. 503.112.88

Att spåna fram idéer till ditt nya kök ska vara enkelt och kul. Samla ihop dina 
favoriter bland färger, material och mönster, ta en bild och voilà! Nu har du en 
egen moodboard.

Även om IKEA köken är mycket enklare att installera än 
de verkar, kan någon av våra servicepartners erbjuda 
dig en komplett köksinstallation. Hantverkaren gör 
alltid en förbesiktning och avtalet upprättas mellan 
dig och hantverkaren. 

Direkt från ugnen till bordet

FÖLJSAM ugnsform i värmetåligt glas är väldigt användbar och tål både 
mikrovågsugn och maskindisk. Du kan hålla maten varm i den och till 
och med servera direkt från formen. 

FÖLJSAM ugnsform 25:- i värmetåligt, härdat klarglas. L24,5×B24,5, H6cm. 
503.112.69  Handla online på IKEA.se

STILLHET
värmeljushållare

69:-

01

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

FÖLJSAM
ugnsform

 25:-

100 Kök
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Direkt från ugnen till bordet

FÖLJSAM ugnsform i värmetåligt glas är väldigt användbar och tål både 
mikrovågsugn och maskindisk. Du kan hålla maten varm i den och till 
och med servera direkt från formen. 

FÖLJSAM ugnsform 25:- i värmetåligt, härdat klarglas. L24,5×B24,5, H6cm. 
503.112.69  Handla online på IKEA.se

STILLHET
värmeljushållare

69:-

01

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

FÖLJSAM
ugnsform

 25:-



102 103Kök

Uppgradera  
ditt kök utan att 
borra ett enda hål

03 STUGVIK tandborstställ med sugpropp 29:-/st i plast och syntetiskt
gummi. H18cm. Vit. 902.994.92

05 RÅSKOG rullvagn 399:- 499:- 
i lackat stål. Design: Nike Karlsson. 
L35×B45, H78cm.  
Rödbrun. 503.317.62

Krokar och behållare med sugproppar gör att du kan förvara  
saker du använder ofta på väggen och på så sätt frigöra yta  
på bänkskivan. 

I stället för att använda 
 värdefullt skåp- och lådutrymme: 
en rullvagn kan ge mobil och  
lättillgänglig förvaring av porslin, 
glas och andra köksgrejer. 

01 OUMBÄRLIG stekpanna 149:- i rostfritt stål belagt med 
Tefon® Platinum Plus. Ø28cm. 502.920.96   
02 NYTT VEBERÖD skärmvägg 1295:- i klarlackat stål.  
Design: Johanna Jelinek. B85×D45, H180cm. Natur. 703.433.25  

Den här snygga skärmväggen skapar förvaring ur 
tomma intet. Häng upp stekpannor och andra redskap 
i nätväggen och använd tygfacken till bordstabletter 
och servetter.

En köksö – eller faktiskt två – som du kan ta med dig när du fyttar. 
Här ryms större grytor, ugnsformar och skålar samtidigt som du 
också får den extra arbetsyta du kanske saknar.

04 BEKVÄM rullbord 399:-/st i massiv björk. L58×B50, H85cm. 
302.403.48

OUMBÄRLIG
stekpanna

149:-/st

01

VEBERÖD
skärmvägg

 1295:-
02

STUGVIK
tandborstställ  
med sugpropp

29:-/st

03

BEKVÄM rullbord

399:-/st

04

RÅSKOG
rullvagn 499:-

399:-

NYTT

05
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Allt du behöver för din 
matlagning – och inget 
du inte behöver

104 105Kök

Med en gashäll kan du reglera värmen exakt 
och få stekpannan redo för stekning på bara 
några sekunder. Och med en varmluftsugn 
kan du se till att maten tillagas jämnare. Då 
kan du också tillaga eller grädda fera saker 
samtidigt utan att de tar smak av varandra.

När du lagar mat i ett litet kök är det viktigt med rätt arbetsyta och diskbänk.
Ungefär 60 cm bänkskiva räcker för att du ska kunna skala, hacka och förbereda 
maten. Intill den kan du ha en diskho med en och en halv ho, där du både kan 
lägga ifrån dig använda köksredskap och hälla av pastavattnet. 

02 METOD kök med BODBYN grå luckor/
lådfronter/vitrinluckor och MAXIMERA 
mjukstängande lådor 24 251:- Här med  
NYTT ENERYDA handtag/knoppar och SÄLJAN 
svart mineralmönstrad bänkskiva i laminat.

01 GRUNDVATTNET durkslag 29:- i pp-plast och syntetiskt gummi.  
Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. L46×B16, H9cm. Grå. 903.142.80

GRUNDVATTNET
durkslag

29:-
01

02 METOD/BODBYN
kök

24 251:-
För vitvaror tillkommer:

18 575:-
För belysning tillkommer:

1045:-

       Du kan välja att dela upp din betalning. 
       Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
     och på s.324.

För mer information, se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

6 m²

Se mer av detta rumPlock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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106 107Kök

04 IKEA 365+ kockkniv 149:- i rostfritt molybden-/vanadium- 
  stål. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Knivbladets 
längd: 16cm. 702.835.24  05 PROPPMÄTT skärbräda 
79:- i oljad massiv bok. Design: Jon Karlsson. L38×B27cm. 
702.334.21

06 SENIOR stekgryta med lock 399:- i emaljerat gjutjärn. Design: Kristian Krogh. 5L. 
Off-white. 502.328.42

Skära, strimla, tärna, fnhacka. Oavsett hur vi använder 
kniven föredrar vi så gott som alltid den vassa favoriten 
(med 15 års garanti). En skärbräda i trä gör kniven 
mindre slö än en i plast och har även andra fördelar: 
vänd på den så får du ytterligare en skärbräda eller 
skölj av den och använd till servering.

En gjutjärnsgryta är en riktig hjälte i köket. Den kan användas på hällen och 
i ugnen för allt från lammkotletter och stekar till risotto och grytor. Och med 
25 års garanti kan du sedan överlåta den till kommande generationer av 
hemmakockar. 

När det gäller grytor och kastruller är en 
stor (5-liters) gryta perfekt när du ska 
koka buljong, pasta och kronärtsskockor. 
En mindre (2-liters) kastrull är bra för 
 exempelvis vispa ihop såser, koka ris  
eller smälta smör.

01 STABIL ånginsats 59:- i rostfritt stål.  
Design: Henrik Preutz. Ø23, H8cm. 5L. 301.523.46  
02 IKEA 365+ gryta med lock 299:- i rostfritt 
stål och tjock botten med ett mellanskikt av  
aluminium. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 5L. 102.567.50  03 IKEA 365+ kast-
rull med lock 199:- i rostfritt stål och tjock botten 
med ett mellanskikt av aluminium.  
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
2L. 902.567.46

En ånginsats är ett smart sätt 
att göra mer av mindre, som att 
ångkoka grönsakerna ovanpå 
det kokande pastavattnet.

IKEA 365+
kockkniv

149:-
04

SENIOR
stekgryta med lock

 399:-
06

05

IKEA 365+
gryta med lock, 5L

299:-
02

01

03
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108 109Kök

Ett kök för 
 framtidens  
matlagare

03 SMÅBIT kniv och skalare 59:-/2 delar i rostfritt stål 
och pp-plast. Rekommenderas från 8 år. Innehåller kniv 9cm 
(totallängd 18cm) och skalare 11cm. Design: Tina Christensen. 
Svart/vit . 402.864.06

När barnen hjälper till med maten blir det mer naturligt 
för dem att smaka på allt som är nytt. Den här kniven 
är designad för små händer och har rundad spets, 
stadigt grepp och ett knivskydd som gör den säker 
och lätt att använda. 

En egen hörna för barnen med egna redskap kan göra matlagningen roligare (och 
bekvämare). En bänkskiva i barnhöjd i samma material som bänkskivan ovanför 
fungerar toppen – och här kan man också ställa ifrån sig matkassarna när man  
har handlat. 

MÄSTERBY
köksstege/pall

249:-

02

01 METOD kök med NYTT UDDEVALLA luckor 
med griffeltavelyta, VEDDINGE vita luckor/
lådfronter, MAXIMERA mjukstängande lådor 
och TUTEMO öppet skåp 17 900:- 
Här med NYTT BAGGANÄS knoppar och SÄLJAN 
vit bänkskiva i laminat.   
02 MÄSTERBY köksstege/pall 249:-  
i återvunnen pp-plast. B43×D40, H50cm.  
Ljusblå. 103.320.75

Om du tidigt uppmuntrar barnen att hjälpa 
till i köket kan de bli mer intresserade av 
att testa olika sorters mat (broccoli?) och 
att laga mat själva när de blir lite större. En 
modiferad köksö gör det lättare för dem 
att göra en insats – även om det handlar 
om något så enkelt som att skala bananer.

04

SMÅBIT
kniv och skalare

59:-/2 delar

03

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

01 METOD/NYTT UDDEVALLA/ 
VEDDINGE

kök

17 900:-
För vitvaror tillkommer:

19 775:-

       Du kan välja att dela upp din betalning.
        Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
    och på s.324.

Vill du läsa mer om våra olika  
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

15 m²
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Coleslaw i en ny, fräsch tappning. Se receptet och fer 
kreativa sätt att använda rester i IKEA katalogappen.

Mat är  
dyrbart

Varje dag slängs ungefär en tredjedel av all mat.* Men om vi i  

stället  kunde ta vara på grönsaksblast, trötta spenatblad och  

gårdagens rester, skulle vi kanske kunna hjälpa till att föda  

världens växande befolkning. IKEA tar en närmare titt på hur 

man arbetar med frågan inom sina egna verksamheter. 

NOT TINGHAM,  STORBR ITANNIEN

V
isste du att var tredje matkasse 

aldrig äts upp? Tänk så mycket 

mat vi släpar hem i onödan. Och 

det är mycket mer än bara maten 

som går till spillo. Det är även vattnet, energin 

och åkermarken som använts under odlingen 

och tillverkningen. 

Ingen gillar matsvinn. När vi köper mat är 

det förstås med avsikten att äta upp den. Så 

vad kan vi göra för att minska mängden mat 

som slängs?

David Johansson, kreativ ledare på IKEA Food, 

har utforskat det här ämnet hemma och i IKEA 

Food-labbet i Sverige. Enligt honom så börjar 

kampen mot matsvinnet i livsmedelsbutiken. 

– Rent allmänt så köper vi för mycket 

mat, säger han. Det bästa vore om vi kunde 

veckoplanera måltiderna, men det är svårt för 

de festa av oss. I stället köper vi mat till kväl-

lens middag. Om vi börjar fundera på hur vi 

ska använda maten i morgon, så kan vi göra 

skillnad. 

– REPORTAGE –

MÄNNISKOR OCH MILJÖ 

SID. 111–117

MAT ÄR  
DYRBART

NOTTINGHAM,  
STORBRITANNIEN

MADE BY WASTE
ÄLMHULT, SVERIGE

GAMLA TYGER  
GER NYTT LIV

AUSTIN, USA

KAFFE MED OMSORG
ANDERNA, PERU

LEK PÅ ALLVAR
NORDVÄSTRA 

THAILAND

111

*Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
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V
arje år används ungefär 100 

miljarder PET-faskor runt om 

i världen. Även om 30 procent 

återvinns, hamnar resten på sop-

tippar eller slängs i havet, där varje faska 

har en nedbrytningstid på hela 700–1 000 år. 

Varför inte se till att återvinna fer faskor 

och ge dem ett nytt liv?

– Det handlar om att växla perspektiv 

och se allt material som en potentiell resurs 

och det gäller även avfall, förklarar Anna 

Granath, produktutvecklare på IKEA. 

MEDVETEN DESIGN
Tillsammans med leverantörer och designstu-

dion Form Us With Love, utvecklades köks-

fronten KUNGSBACKA av återvunnet trä 

som täckts med plast folie gjord av återvunna 

PET-faskor. Resultatet? En snygg, matt 

antracit färgad front. 

– Vi ville att den skulle sticka ut,  

utstråla självförtroende och stolt förmedla 

hållbarhets berättelsen, säger Anna.

De festa plastprodukter görs av jungfrulig 

TIPS & TRIX

Mindre 
matsvinn  
på studs

1. Mortla överblivna örter med 

olja och ställ in blandningen i  

kylen, så får du en smaksättare 

som räcker längre. ÄDELSTEN 

mortel med stöt 99:-

2.  Ta med resterna från  

middagssoppan som en 

varm lunch. EFTERFRÅGAD  

mattermos 99:-

3. Med luftig förvaring kan frukt 

och grönsaker hålla sig fräscha 

längre. RISATORP korg 79:-

Det handlar inte om att äta samma mat-

rätt två kvällar i rad. Till exempel kan 

man ugnsrosta ett helt blomkålshuvud, och  

använda ena halvan till en italiensk middag 

en kväll och andra halvan i en indisk  

currygryta kvällen efter.

HÅLL VARORNA FRÄSCHA
Att förebygga matsvinn handlar mycket 

om att förvara de inköpta varorna på rätt 

sätt (burkar med lock är mycket bättre än 

plastfolie) och att använda dem efektivt. 

David förespråkar principen blad till rot och 

att använda alla ätbara delar. Blasten från 

morot, rädisa och selleri har till exempel 

goda smaker som kan användas i soppor 

och sallader. 

MÄSTARE 
PÅ MINSKAT 
 MATSVINN

Christy Bradley, IKEA medarbetare i 

 Nottingham, har blivit en riktig mästa-

re på att minska matsvinnet.

För två år sedan blev det brittiska varuhuset 

en del av ett pilotprogram inom IKEA för 

minskat matsvinn. Det inspirerade Christy 

Made by waste
Envishet, återvunna PET-faskor och en ambition att för-

ändra köksbranschen för alltid. Det var så KUNGSBACKA 

föddes – en  köksfront gjord av återvunnet material.

ÄLMHULT,  S VER IGE

”25  återvunna 

PET-faskor 

 behövs till 

en 40x80 cm 

kökslucka.”

Mer information om våra 
KUNGSBACKA fronter 
och hur de kom till hittar 
du i IKEA katalogappen.

Upplev ett helt KUNGSBACKA kök på s. 94.

Trötta grönsaker går utmärkt att 
använda i soppor eller såser.

– Det kan fnnas mycket näring i de 

delar som normalt inte används. Tvätta 

och provsmaka dem för att få en uppfatt-

ning om deras smak, säger han.

”Framför allt är det grön-

saker som slängs. Att göra  

soppa eller buljong en  

gång i veckan är ett sätt  

att ta vara på dem.”

– David Johansson, kreativ ledare, IKEA Food

Små sätt att minska svinnet kan göra stor 

skillnad. För om alla kunde minska sitt 

matsvinn med bara en fjärdedel skulle det 

motsvara mat till 870 miljoner människor.*

plastharts. Det är en biprodukt från råolja och 

en krympande naturresurs. Köksluckor i en 

standardstorlek med överdrag i plastfolie mot-

svarar ungefär 20 liter råolja. 

– Med KUNGSBACKA kunde vi producera 

på ett mer hållbart sätt, utan att kompromissa 

med vare sig kvalitet, design eller pris. Man ska 

inte behöva betala mer för att man vill vara en 

ansvarsfull konsument, avslutar Anna.

Dessutom är det trevligt att veta att nästa 

PET-faska du köper kanske kan bli en del av 

ett kök som garanterat håller i 25 år.

*Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Hitta 3 recept som hjälper dig 
att ta tillvara maten bättre – 
gå till IKEA katalogappen.

och hennes team att minska mat svinnet från 

IKEA restaurangen och bistron med 52 pro-

cent på bara sex månader. 

– Det är så enkelt, man lägger maten i en 

behållare på en våg. Genom att registrera mat-

svinnet går det inte att ignorera det. 

IKEA hoppas att medvetenheten kan ökas 

ännu mer. Programmet rullas nu ut globalt och 

målet är att minska matsvinnet på alla varu-

hus med 50 procent fram till år 2020. 

– Om jag kan ändra inställningen hos en 

person, så kan det förändra världen.

Se hur Christy blev en mästare 
på att minska matsvinnet – gå 
till IKEA katalogappen.
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Se hur återvunna textilier förändrar kvinnors 
liv – gå till IKEA katalogappen.

Gamla  
tyger ger  
nytt liv

AUS T IN,  USA
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Kafe med omsorg
När ett företag som serverar mer än 100 miljoner koppar  

kafe per år  bestämmer sig för att köpa in bättre kafe, innebär  

detta en positiv förändring för tusentals småskaliga odlare  

som Américo Gil Guevara – och för miljön.

ANDER NA ,  PERU

S
edan 2008 är kafet som säljs hos IKEA UTZ-

certiferat. Det innebär att bönorna odlas med 

hållbara odlingsmetoder och bättre villkor för 

arbetarna. Men IKEA ville göra ännu mer för 

att skydda marken som kafet odlas på. Så från och med 

oktober 2016 uppfyller IKEA kafet även den stränga 

EU-certiferingen för ekologiska produkter. 

– Med vår globala verksamhet har vi en möjlighet att 

göra skillnad, säger Azaliah Mapombere, hållbarhets-

utvecklare inom IKEA Food. Tjugofem miljoner odlare 

världen över är beroende av kafebranschen, och vi säljer 

kafe på mer än 390 varuhus. Om vi alla hjälps åt, kan vi 

åstadkomma en förändring till det bättre.

”Jag är jätteglad över certiferingen,  

den gör att jag nu har råd att skicka  

våra barn till skolan.”
– Américo Gil Guevara

Arabica-bönorna odlas på ett sätt som bevarar och skyd-

dar marken, naturresurserna och mångfalden i land-

skapet. För att minska en negativ påverkan på miljön 

innebär den ekologiska certiferingen att inga bekämp-

ningsmedel eller kemiska gödningsmedel används. 

Få odlare kan producera kafe som uppfyller bägge 

certiferingarna. I bland annat Central- och Sydamerika 

D
et är tisdag morgon och 

Thang Zuali ser nöjd och 

ganska självsäker ut när 

hon syr en ÅTERSTÄLLA 

kudde på Open Arms Social Enterprise 

i Austin, Texas. Thang är en av sex  

burmesiska fyktingar som syr sig till-

baka till livet genom att omvandla 

IKEA tygrester till nya produkter. 

Med hjälp av en unik afärsmodell som 

kopplar ihop IKEA med sociala entre-

prenörer runt om i världen, kan hon 

och 2 200 andra kvinnor med fykting-

bakgrund hitta nya möjligheter genom 

att göra handgjorda produkter som 

säljs på IKEA varuhusen.

MJUKLANDNING
Det var bara cirka fyra år sedan Thang 

och hennes familj fydde från orolighe-

terna i Myanmar ( Burma) för ett nytt 

liv i USA. Hon kom till landet med fera 

allvarliga hälsoproblem och hade aldrig 

tidigare använt en symaskin.

Några av de produkter som skapas i samarbete 
med sociala entreprenörer runt om i världen.

Med hjälp av bäst före-datumet på PÅTÅR 
förpackningen kan du spåra kaffets ursprung 
på www.utz.org/IKEA 

Kaffeodlaren Américo inspekterar kaffebönornas 
naturliga torkningsprocess.

köper IKEA in från småskaliga odlare som odlar kvali-

tetsbönor, och som nu kan ge sina familjer ett bättre liv. 

– Odlarna får i allmänhet bättre betalt för ekologiska 

skördar, säger Azaliah. De får då bättre försörjnings-

möjligheter samtidigt som de slår vakt om miljön.

I dag är hon Lead Production Specialist 

på Open Arms och får regelbunden lön, 

bor i en trevlig lägenhet, har egen bil 

och sparar till ett eget hem och till  

barnens utbildning. 

– Tidigare hade vi knappt pengar 

att köpa kläder för, säger Thang.

”Jag är så glad över att  

få jobba igen. Nu kan jag  

stå på egna ben.”
– Thang Zuali

Programmet i Austin har blivit en  

modell för IKEA. Närmare 20 varuhus 

jobbar nu med återbrukskollektioner, 

och mer än 100 varuhus säljer större,  

internationella kollektioner som skapats 

i samarbete med sociala entreprenörer.

– Det handlar inte om välgörenhet, 

säger Vaishali Misra, afärsledare för 

initiativet med sociala entreprenörer 

hos IKEA. 

– Genom att jobba med lokala sociala 

entreprenörer bidrar vi till social föränd-

ring med nya försörjningsmöjligheter 

samtidigt som våra kunder erbjuds unika 

handgjorda produkter. Det är en afärs-

verksamhet som är bra för alla.

Se hur återvunna textilier förändrar kvinnors 
liv – gå till IKEA katalogappen.
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Tar leken på allvar: Hay Tar Gay i huset där hon bor med sin mamma och sina åtta syskon. En viktig 
del av  samarbetsprojektet är att hjälpa föräldrarna göra leken till en del av den dagliga rutinen.

Fullständig koncentration. Leken på rehabiliterings
centret hjälper barnen att utvecklas.

Lek på allvar
IKEA Foundation och samarbetspartnern Handicap International 

har en mission: att ge funktionshindrade barn i tillfälliga boenden 

 möjligheten att leka och utvecklas. Möt Hay Tar Gay, ett av  

många barn som får glädje av det här samarbetet.

NORDVÄSTR A THAIL AND

H
ay Tar Gay kom till det här tillfälli-

ga boendet i nordvästra Thailand 

från Myanmar (Burma) när hon 

bara var ett år gammal, efter en 

bussresa som tog hela tre dagar. Nu är hon 

tio år. Hon har massor av energi, är ambitiös 

i skolan och tycker om att stå i centrum.

Två gånger i veckan besöker Hay Tar Gay 

rehabiliteringscentret som ligger intill boendet. 

Hon tränar sitt vänstra ben som har en besvärlig 

vinkel och gör att hon haltar svårt. Centret 

drivs av Handicap International som stödjer 

människor med funktionshinder samt andra 

utsatta grupper i närmare 60 länder. Handicap 

International är en av sex organisationer som 

IKEA Foundation samarbetar med i ”Lek för 

alla barns rätt”, ett treårigt samarbetsprojekt 

som tar leken på allvar.

ALLA BARNS RÄTT
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 

har varje barn rätt till lek.

– Från barnets födsel till åtta års ålder spelar 

leken en avgörande roll för utvecklingen, säger 

Chris Williams, kommunikationschef på IKEA 

Foundation. Med hjälp av leken kan barnen 

lära sig att förhandla, samarbeta och hantera 

stress. Leken hjälper också hjärnan att 

utvecklas.

”När jag tränar sparkar jag 

och kastar bollar, cyklar och 

gör övningar för mina fötter. 

För varje gång blir mitt ben  

lite bättre.”
– Hay Tar Gay

Barn med funktionshinder blir ofta exklude-

rade från lekar, och funktionshindrade barn 

som bor i tillfälliga boenden är mest utsatta. 

– Leken kan inkludera dans, idrott, teckning, 

spel och teater, säger Cheryl Shin-Hua Yeam, 

regional teknisk koordinator på Handicap 

International. Det här projektet handlar 

om att främja känslomässig, social, kognitiv 

och moralisk utveckling utifrån ett holistiskt 

synsätt. Många av de här barnen har upplevt 

trauman, och leken är ett sätt att minska 

stressen och uttrycka det som pågår på 

insidan.

I lägret är nästa steg att bygga lekplatser 

där barn med och utan funktionshinder kan 

leka tillsammans. Det fnns också planer på 

särskilda barnklubbar där barnen själva 

bestämmer aktiviteterna. Hay Tar Gay har 

egna planer – att bli engelsklärare eller lä-

kare. Och med ett namn som betyder ”ger 

bra saker” är vi säkra på att hon kommer 

att lyckas.

Möt Hay Tar Gay i hennes vardag – gå till IKEA 
katalogappen.

IKEA Foundation är den 
flantropiskagreneninom
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 
fundamentala faktorer i ett 
barns liv: en plats att kalla  
sitt hem, en hälsosam start  
i livet, en bra utbildning och 
en hållbar familjeinkomst. 

IKEA Foundation hjälper 
också till med att  förebygga 
och hantera klimat föränd
ringar i dessa områden.  
Tack vare starka, strategiska 
samarbetspartner som 
Handicap International kan 
IKEA Foundation jobba  
inno vativt för att uppnå  
stor skaliga resultat.

IKEAfoundation.org
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lära sig att förhandla, samarbeta och hantera 

stress. Leken hjälper också hjärnan att 

utvecklas.

”När jag tränar sparkar jag 
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gör övningar för mina fötter. 

För varje gång blir mitt ben  

lite bättre.”
– Hay Tar Gay

Barn med funktionshinder blir ofta exklude-
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– Leken kan inkludera dans, idrott, teckning, 

spel och teater, säger Cheryl Shin-Hua Yeam, 

regional teknisk koordinator på Handicap 

International. Det här projektet handlar 

om att främja känslomässig, social, kognitiv 

och moralisk utveckling utifrån ett holistiskt 

synsätt. Många av de här barnen har upplevt 

trauman, och leken är ett sätt att minska 

stressen och uttrycka det som pågår på 

insidan.

I lägret är nästa steg att bygga lekplatser 
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Möt Hay Tar Gay i hennes vardag – gå till IKEA 
katalogappen.

IKEA Foundation är den 
flantropiskagreneninom
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 
fundamentala faktorer i ett 
barns liv: en plats att kalla  
sitt hem, en hälsosam start  
i livet, en bra utbildning och 
en hållbar familjeinkomst. 

IKEA Foundation hjälper 
också till med att  förebygga 
och hantera klimat föränd
ringar i dessa områden.  
Tack vare starka, strategiska 
samarbetspartner som 
Handicap International kan 
IKEA Foundation jobba  
inno vativt för att uppnå  
stor skaliga resultat.

IKEAfoundation.org
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SOVRUM
Sovrummet är en plats för återhämtning. Det är här vi 

kopplar av och får vår livsviktiga sömn. På följande sidor 
hittar du inspiration och idéer om hur du skaffar dig den 
sängkomfort du alltid drömt om, den där du vaknar med 
ett leende innan solen går upp och hur du kan skapa en  

bekväm plats för godnattsagorna.

01 NYMÖ lampskärm 199:-/st i polyester, plast och stål. Ø24, H23cm. Grön/mässingsfärgad. 
703.607.44  Upphäng och ljuskälla säljs separat. 02 UNDREDAL sängstomme 3195:-  
i massiv björk med målad yta. B171×L210, H154cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk är 
inräknad i priset men plockas separat. Svart. 990.599.30  Madrass säljs separat. 03 TUPPLUR 
mörk läggande rullgardin 149:- i polyester. B100×L195cm. Vit. 603.491.15  04 SANELA gardiner  
499:-/par i 100% bomullssammet. B140×L250cm. Grågrön. 903.209.26  05 VALBY RUTA 
matta, kort lugg 799:- med lugg i 100% polypropen. Baksida i syntetisk latex. B170×L230cm.  
Flerfärgad. 403.220.32

NYMÖ  
lampskärm

199:-/st

01

SANELA gardiner

499:-/par

04

UNDREDAL sängstomme

3195:-
02

03

s. 126

s. 121

s. 137

Ibland behöver vi ta en paus från vardagens  
påfrestningar och krav. Textilier i lager på lager kan 
hjälpa oss att koppla bort och stänga ute omvärlden 
en stund – även mitt i stan.

05

SOVRUM
Sovrummet är en plats för återhämtning. Det är här vi 

kopplar av och får vår livsviktiga sömn. På följande sidor 
hittar du inspiration och idéer om hur du skaffar dig den 
sängkomfort du alltid drömt om, den där du vaknar med 
ett leende innan solen går upp och hur du kan skapa en  

bekväm plats för godnattsagorna.

01 NYMÖ lampskärm 199:-/st i polyester, plast och stål. Ø24, H23cm. Grön/mässingsfärgad. 
703.607.44  Upphäng och ljuskälla säljs separat. 02 UNDREDAL sängstomme 3195:-  
i massiv björk med målad yta. B171×L210, H154cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk är 
inräknad i priset men plockas separat. Svart. 990.599.30  Madrass säljs separat. 03 TUPPLUR 
mörk läggande rullgardin 149:- i polyester. B100×L195cm. Vit. 603.491.15  04 SANELA gardiner  
499:-/par i 100% bomullssammet. B140×L250cm. Grågrön. 903.209.26  05 VALBY RUTA 
matta, kort lugg 799:- med lugg i 100% polypropen. Baksida i syntetisk latex. B170×L230cm.  
Flerfärgad. 403.220.32

NYMÖ  
lampskärm

199:-/st

01

SANELA gardiner

499:-/par

04

UNDREDAL sängstomme

3195:-
02

03

s. 126

s. 121

s. 137

Ibland behöver vi ta en paus från vardagens  
påfrestningar och krav. Textilier i lager på lager kan 
hjälpa oss att koppla bort och stänga ute omvärlden 
en stund – även mitt i stan.

05



Sovrum

Brukar du känna dig frusen när du vaknar? Då är det 
bra att ha en mysig morgonrock eller kofta på en krok 
intill sängen.

04 NYTT SKUGGIS krok 49:-/st i klarlackad bambu.  
Design: Jonas Hultqvist. H11cm. 203.501.63

03 TRÅDFRI fjärrkontroll 149:- Ø7cm. 303.388.49   
TRÅDFRI LED ljuskälla E14 400 lumen 149:- Opalvit. 703.182.84

05 NYTT VINDUM matta, lång lugg 799:-  
med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex.  
Design: Maja Ganszyniec. B133×L180cm. Vit. 603.449.81

Dimmade lampor kan simulera känslan av ett allt starkare dagsljus och ge dig 
ett mjukare uppvaknande. Med TRÅDFRI fjärrkontroll och ljuskälla kan du 
dimma alla lampor och växla mellan kallt och varmt ljus. Fjärrkontrollen kan 
styra upp till tio ljuskällor samtidigt.

Ärligt talat. Det svåraste med att kliva upp är att 
lämna den varma, sköna sängen. En generös matta 
med lång lugg att sätta fötterna på gör det hela  
lite lättare.

01 FLOALT LED ljuspanel med trådlös styrning 799:- i plast och aluminium. Design: Mikael Warnhammar. B30×H30cm. IKEA. Modell L1527 FLOALT. 
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor i energiklasserna A++ till A. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 403.322.10  02 MALM sängstomme, 
hög 1795:- B176×L209, H100cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. Vit. 099.293.73  Madrass säljs separat.

120 121

MALM sängstomme, hög

1795:-
02

FLOALT
LED ljuspanel med 
trådlös styrning

799:-

01

Nästan som dagsljus genom 
ett fönster. LED ljuspaneler kan 
dessutom dimmas med hjälp  
av TRÅDFRI fjärrkontroll.

Ställ in den kvällen innan så kan 
du bli varsamt väckt av ljuset 
morgonen efter. 

SKUGGIS
krok

49:-/st

04

VINDUM
matta, lång lugg

799:-

05

Vakna på rätt sida  
varje morgon – låt ljuset 
väcka dig
Forskning visar att det bästa är att vakna av dagsljuset. Men många gånger 
måste vi kliva upp medan det fortfarande är mörkt ute. Här kommer tre enkla 
tips för hur du gör processen lite mer uthärdlig – och kanske får du ett soligare 
morgonhumör på köpet.  

TRÅDFRI
fjärrkontroll

149:-

03

NYTT

NYTT
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122 Sovrum

Varva ner lite  
innan läggdags

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

En bra kvällsrutin som skapar lugn kan ge 
en bättre sömn. Skapa en mysig plats i 
sovrummet där du kan varva ner efter en 
stressig dag. En kopp örtte hjälper till att 
värma kroppen och sakta ner tankarna så 
att hela du kan ställa om till sömnläge.

123

05

03

05

NORSBORG 2-sits soffa

3995:-
04

SOLLEFTEÅ
golvlampa

 199:-

02
GJÖRA sängstomme

 2195:-
01

02 SOLLEFTEÅ golvlampa 199:- i rispapper, stål och plast. Design: Maria Vinka. H128cm. IKEA. Modell G1412  
SOLLEFTEÅ. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 403.001.10   
03 PAX/HASVIK garderob 3340:- i folie och lackad yta. B200×D66, H236cm. 2st KOMPLEMENT klädstänger och  
4st KOMPLEMENT hyllplan är inräknade i priset men plockas separat. Vit. 391.279.08  04 NORSBORG 2-sits soffa 3995:-
med avtagbar klädsel i bomull och polyester. Design: Ehlén Johansson. B153×D88, H85cm. Sits H43cm. FINNSTA vit/björk. 
191.248.64  05 STOCKHOLM satsbord 1995:-/set om 2 i klarlackat valnötsfaner/massiv valnöt. Design: Ola Wihlborg. 
L72×B47, H30/36cm. 102.397.13

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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03 SANELA kuddfodral 79:-/st i 100% bomullssammet. L65×B65cm. Grå. 502.812.48  Innerkudde säljs separat.  
04 KVISSLE tidningsställ för vägg 149:- i lackat stål. L46×B34, D9cm. Vit. 901.980.30  05 KRUSNING taklamp-
skärm 149:-/st i papper och plast. Ø85, H55cm. Vit. 502.599.21  HEMMA upphäng 30:-/st L1,8m. IKEA. Modell T1438 
HEMMA. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 803.067.42  06 NYTT RYET 
LED ljuskälla E27 400 lumen 9:-/st IKEA. Modell LED1628G5/LED1625G5 RYET. Energiklass A+. Globformad opalvit. 
103.712.03  07 HÖSTÖGA påslakanset 99:- i 100% bomull. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm.  
Randig/grå. 003.141.33 

= 970:-

HITTA EN OSTÖRD SOV-
PLATS PÅ EN HÖGRE HÖJD
I ett litet sovrum är det smart  
att lyfta blicken. Med en loftsäng  
som utnyttjar höjden i rummet kan du  
skapa en plats för alla dina saker  
och göra det mesta av ditt utrymme.  
Här ser du några andra ingredienser  
som kan ta din sömn till en ny nivå.

EKET
skåp med dörr

 250:-

01

SVÄRTA loftsängstomme

 1295:-
02

01 EKET skåp med dörr 250:- i folie. Design: Jon Karlsson. B35×D35, H35cm. Vit. 803.321.14   
EKET väggskena säljs separat. 02 SVÄRTA loftsängstomme 1295:- i lackat stål. B97×L208, H186cm. 
Bäddmått B90×L200cm. Design: Tord Björklund. Silverfärgad. 202.479.82  Madrass säljs separat.

05

07

03

06

2st SANELA kuddfodral, 1st KVISSLE 
tidningsställ för vägg, 3st KRUSNING 
taklampskärm, 3st HEMMA upphäng, 
3st RYET ljuskälla, 1st HÖSTÖGA  
påslakanset. Allt detta för bara:

04

124 125

03 SANELA kuddfodral 79:-/st i 100% bomullssammet. L65×B65cm. Grå. 502.812.48  Innerkudde säljs separat.  
04 KVISSLE tidningsställ för vägg 149:- i lackat stål. L46×B34, D9cm. Vit. 901.980.30  05 KRUSNING taklamp-
skärm 149:-/st i papper och plast. Ø85, H55cm. Vit. 502.599.21  HEMMA upphäng 30:-/st L1,8m. IKEA. Modell T1438 
HEMMA. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 803.067.42  06 NYTT RYET 
LED ljuskälla E27 400 lumen 9:-/st IKEA. Modell LED1628G5/LED1625G5 RYET. Energiklass A+. Globformad opalvit. 
103.712.03  07 HÖSTÖGA påslakanset 99:- i 100% bomull. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm.  
Randig/grå. 003.141.33 

= 970:-

HITTA EN OSTÖRD SOV-
PLATS PÅ EN HÖGRE HÖJD
I ett litet sovrum är det smart  
att lyfta blicken. Med en loftsäng  
som utnyttjar höjden i rummet kan du  
skapa en plats för alla dina saker  
och göra det mesta av ditt utrymme.  
Här ser du några andra ingredienser  
som kan ta din sömn till en ny nivå.

EKET
skåp med dörr

 250:-

01

SVÄRTA loftsängstomme

 1295:-
02

01 EKET skåp med dörr 250:- i folie. Design: Jon Karlsson. B35×D35, H35cm. Vit. 803.321.14   
EKET väggskena säljs separat. 02 SVÄRTA loftsängstomme 1295:- i lackat stål. B97×L208, H186cm. 
Bäddmått B90×L200cm. Design: Tord Björklund. Silverfärgad. 202.479.82  Madrass säljs separat.

05

07

03

06

2st SANELA kuddfodral, 1st KVISSLE 
tidningsställ för vägg, 3st KRUSNING 
taklampskärm, 3st HEMMA upphäng, 
3st RYET ljuskälla, 1st HÖSTÖGA  
påslakanset. Allt detta för bara:

04



Kryp ner i en   
komfort som är  
helt i din egen smak

Sovrum

För alla sidosovare där ute: tänk på att 
välja en fastare kudde. En mjukare kudde 
är bra för dig som föredrar att sova på 
rygg eller på mage. Kombinera kudden 
med ett örngott i förtvättad bomull som 
känns mjuk mot huden.

01 HYLLE kudde, fastare 149:- med fyllning i polyesterfber. L50×B60cm. 
502.827.14  02 RÖDTOPPA täcke, varmare 699:- med fyllning i 50% 
lyocell och 50% polyester. B240×L220cm. 502.715.41  03 HÖVÅG pocket-
resårmadrass 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, H24cm. Fasthet: Fast.  
Mörkgrå. 102.445.16

04 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 349:-  
i 100% bomull. Påslakan B240×L220cm.  
2st örngott L50×B60cm. Grå. 803.186.55   
05 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.

Frusen eller varm? Det fnns ett täcke för 
varje kroppstemperatur. Välj mellan sva-
lare, varmare och extravarma täcken. Alla 
med yttertyg i lyocell, ett material som 
leder bort fukten och ger ett jämnt och 
behagligt sovklimat hela natten. Och så får 
vi förstås inte glömma madrassen – den 
bästa komforten får du med individuella 
pocketresårer som följer din vikt och 
dina rörelser.

126 127

HYLLE
kudde, fastare

 149:-

01

RÖDTOPPA
täcke, varmare

 699:-
02

KOPARDAL sängstomme

1395:-
05

04

03

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Gör plats för det  
du gillar – och gillar 
att ha på dig 
Din favoritklänning. Halsbandet som du ärvt 
av farmor. Skapa plats för allt du älskar,  
inklusive de där föremålen som uttrycker  
din personliga stil.

128 129

PAX  
garderob

6700:-
01

01 PAX/HEMNES garderob 6700:- i folie och betsad, klarlackad massiv furu. B200×D60, H236cm. Svartbrun. 690.256.54  02 FORMAT LED skåpbelysning 
179:-/st i förnicklat stål. Design: Nicolas Cortolezzis. IKEA. Modell L1306 FORMAT. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ till A.  
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. H11cm. 302.603.84  Komplettera med ANSLUTA transformator och ANSLUTA anslutningssladd som säljs separat.   
03 AINA gardiner 499:-/par i 100% lin. B145×L250cm. Beige. 302.842.00  04 PAX garderob 3890:- i folie. B150×D58, H236,4cm. Svartbrun. 992.278.01   
05 NYTT FABRIKÖR vitrinskåp 1495:- i lackat stål och härdat glas. Design: Nike Karlsson. B81×D42, H113cm. Grå. 603.631.73

04

03

02

FABRIKÖR
vitrinskåp

1495:-

05

Se mer av detta rum

NYTT

PAX garderober och  
KOMPLEMENT inredning 

har 10 års garanti.
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01 KARMSUND bordsspegel 129:- i lackat stål och spegelglas. Design: A Efverlund/C Ke. 
B27×H43cm. Svart. 002.949.79  02 KOMPLEMENT utdragbart hyllplan med avdelare 
430:- i folie och plast. Passar i stomme B100×D58cm. KOMPLEMENT avdelare är inräknad i 
priset men plockas separat. Svartbrun/transparent. 790.110.67

Med öppen förvaring kan du visa upp dina mest värdefulla accessoarer och 
käraste ägodelar. Hyllplan med genomskinliga avdelare exponerar föremålen 
och håller samtidigt snygg och prydlig ordning.

Bakom stängda dörrar kan meshbackar skydda de 
plagg som inte kan hängas samtidigt som du får en 
perfekt överblick. Testa att organisera efter årstid  
eller färg så tar du ordningen till en ny nivå.

KARMSUND
bordsspegel

129:-

01

 Sovrum130

Som en walk-in closet fast utan walk-in

Skjutdörrarna på TRYSIL garderoben sparar plats eftersom de inte  
kräver något extra utrymme för att öppnas. Lättrullade lådor med  
utdragsstopp, två fyttbara hyllplan och klädstänger medföljer.

TRYSIL garderob med skjutdörrar och 4 lådor 1495:- 1795:- i folie.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B118×D61, H202cm. 2st klädstänger och  
2 st fyttbara hyllplan medföljer. Vit. 403.087.76  Handla online på IKEA.se

TRYSIL
 garderob med skjutdörrar och 4 lådor 1795:-

1495:-

KOMPLEMENT
meshback

100:-/st

03

04

KOMPLEMENT
utdragbart hyllplan  
med avdelare

430:-  

02

03 KOMPLEMENT meshback 100:-/st i lackat stål. Design: 
Ehlén Johansson. Passar i stomme B50×D58cm. KOMPLEMENT 
utdragsskena är inräknad i priset men plockas separat. Mörk-
grå. 490.109.79  04 KOMPLEMENT avdelare för stommar 
300:- i folie. Design: Ehlén Johansson. B50×D58, H82cm.  
Svartbrun. 802.463.95
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Sovrum

1 Undvik skuggor

Sätt upp lampor på vardera sidan av  
spegeln så slipper du skuggor och kan  
se din outft som den verkligen ser ut.

2 Använd spotar

Med takspotar kan du rikta ljuset och få 
det exakt där du vill ha det – från mörka 
hörn till översta hyllan i garderoben.

3 Lys upp dina lådor

Sätt ljuslister i lådorna så ser du dina  
saker mycket bättre – och kan hitta  
dem lättare.

03 HEKTAR vägg-/klämspot 149:-/st i lackat stål och aluminium. Design: Ola Wihlborg. Ø11cm. IKEA. Modell V1020 HEKTAR. I denna lampa kan ljuskällor 
i följande energiklasser användas: A++ till D. Mörkgrå. 802.153.08  04 NYTT PINNIG klädhängare med bänk 799:- i lackat stål och målad träfberskiva. 
Design: Ebba Strandmark. B90×D37, H193cm. Svart. 203.297.89  05 BÄVE LED takskena, 3 spotar 499:- i lackat stål, aluminium och plast. Design: Mikael 
Warnhammar. L78cm. IKEA. Modell T1126 BÄVE. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ till A. Lamporna i ljusarmaturen kan 
inte bytas ut. Vit. 402.376.42  06 LEDBERG LED ljuslist 99:-/st i plast. L75cm. IKEA. Modell L1405 LEDBERG. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i 
energi klasserna A++ till A. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. Vit. 903.026.87

1 2

3

132 133

MALM byrå med 3 lådor

599:-/st

01

01 MALM byrå med 3 lådor 599:-/st 
i betsat, klarlackat askfaner. B80×D48, 
H78cm. Svartbrun. 801.033.44   
02 BRIMNES skåp med dörrar 899:- 
i folie och härdat glas. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. B78×D41, H95cm.  
Svart. 003.006.64  

02

03

06

PINNIG
klädhängare  
med bänk

799:-

04

BÄVE
LED takskena,  
3 spotar

499:-

05

Skräddarsydd  
belysning från  
alla vinklar

Bra belysning lyfter inredningen.  
Här kan du se några enkla sätt att  
anpassa belysningen och på så sätt  
skapa en optimal förvaringslösning. 

NYTT
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När man är 13 är det  
viktigt att få vara ifred ibland 

En loftsäng, textilier och lite tejp på golvet är allt som behövs för 
att förmedla budskapet ”tillträde förbjudet” till ett enerverande 
syskon. Sedan är det bara att dra för gardinen för att dela av  
rummet och klättra upp i sängen för att (förhoppningsvis) få  
lite egentid.

01 DITTE metervara 29:-/m i 100% bomull. B140cm. Ljusblå. 403.436.14   
02 STUVA loftsängskombination med 3 lådor och 2 dörrar 3925:- 
i folie och lackad yta. B99×L207, H193. Bäddmått 90×200cm. Vit. 790.226.93  
Madrass säljs separat. 03 JULES ungdomsstol 349:- i trä och lackat stål. 
Sits B35×D32, H37–48cm. Vit. 392.077.16

Sovrum134 135

01

03

BENRANGEL påslakanset

199:-
05

STUVA
loftsängskombination  
med 3 lådor och 2 dörrar

3925:-
02

TUPPLUR
mörkläggande  
rullgardin

149:-

04

Använd en rullgardin för att 
överbrygga mellanrummet 
mellan säng och tak. 

04 TUPPLUR mörkläggande rullgardin 149:-  
i polyester. B100×L195cm. Vit. 603.491.15   
05 BENRANGEL påslakanset 199:- i 100% bomull. 
Design: Malin Unnborn. Påslakan B150×L200cm.  
1st örngott L50×B60cm. Blå/grå. 602.726.39

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

När man är 13 är det  
viktigt att få vara ifred ibland 

En loftsäng, textilier och lite tejp på golvet är allt som behövs för 
att förmedla budskapet ”tillträde förbjudet” till ett enerverande 
syskon. Sedan är det bara att dra för gardinen för att dela av  
rummet och klättra upp i sängen för att (förhoppningsvis) få  
lite egentid.

01 DITTE metervara 29:-/m i 100% bomull. B140cm. Ljusblå. 403.436.14   
02 STUVA loftsängskombination med 3 lådor och 2 dörrar 3925:- 
i folie och lackad yta. B99×L207, H193. Bäddmått 90×200cm. Vit. 790.226.93  
Madrass säljs separat. 03 JULES ungdomsstol 349:- i trä och lackat stål. 
Sits B35×D32, H37–48cm. Vit. 392.077.16

Sovrum134 135

01

03

BENRANGEL påslakanset

199:-
05

STUVA
loftsängskombination  
med 3 lådor och 2 dörrar

3925:-
02

TUPPLUR
mörkläggande  
rullgardin

149:-

04

Använd en rullgardin för att 
överbrygga mellanrummet 
mellan säng och tak. 

04 TUPPLUR mörkläggande rullgardin 149:-  
i polyester. B100×L195cm. Vit. 603.491.15   
05 BENRANGEL påslakanset 199:- i 100% bomull. 
Design: Malin Unnborn. Påslakan B150×L200cm.  
1st örngott L50×B60cm. Blå/grå. 602.726.39

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



Rum för  
en saga till
Godnattsagor är något vi brukar läsa under ett 
visst antal år. Så passa på att njuta av stunden, 
med bästa komfort och närhet i en härlig mys
hörna för två. Och bli inte förvånad om det är  
du som somnar först. 

05

01

04

LATTJO
påslakanset

149:-

03

02

136 137

01 BUSUNGE klädskåp 1195:- i folie, ABSplast och lackad yta. Design: Carl 
Öjerstam. B80×D52, H139cm. 2st fyttbara hyllplan och 1st klädstång medföljer. Vit. 
203.057.07  02 FLISAT väggförvaring 149:-/st i tonad, klarlackad massiv furu.  
Design: S Fager/J Karlsson. B70×D9, H16cm. 002.907.78  03 NYTT LATTJO  
påslakanset 149:- i 100% bomull. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. 
Djur/ferfärgad. 203.510.06  04 BUSUNGE växasäng 1495:- i folie, ABSplast och 
lackad yta. Design: Carl Öjerstam. B90×L138208, H100cm. Bäddmått 80×200cm. 
Ljusrosa. 902.290.17  Madrass säljs separat. 05 FLISAT bokställ 199:- i tonad, 
lackad massiv furu och lackad träfberskiva. Design: S Fager/J Karlsson. B49×D28, 
H41cm. 002.907.83  

NYTT

FLISAT bokställ

199:-
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05 TROFAST hyllplan 70:-/2st i vitbetsad, klarlackad massiv 
furu. L42×B30cm. 803.086.99   
06 TROFAST back 20:-/st i propenplast. L42×B30, H10cm. 
Gul. 503.080.02

Max sorterar sina djur i grupper och sätter sedan 
etiketter på backarna. Han vill inte gärna att de ska 
blandas – för vem vet vad som händer om en  
dinosaurie får närkontakt med en noshörning …

03

05

Gör plats för 
monster:  
förvaringstips 
från Max

07 FLISAT leksaksförvaring med hjul 299:-/st  i massiv furu och propenplast.  
Rekommenderas från 3 år. Design: S Fager/J Karlsson. L44×B39, H31cm. 102.984.20

Hjulförsedda lådor rymmer massor av leksaker och ser också till att tigern 
håller sig en bit från hunden.

138 139

Max använder sin intuition och sina egna 
regler när han organiserar leksakerna. Vi har 
förvaringsmöbler som hjälper barnen att själva 
hålla ordning på sina rum, på sitt sätt. Som 
att låta TROFAST fungera som prispall för 
dagens vinnare. Eller att använda FLISAT för 
att hålla koll på robotarna. 

01 FLISAT väggförvaring 149:- i tonad, klar
lackad massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. 
B70×D9, H16cm. 002.907.78  02 TROFAST 
stomme 549:-/st i klarlackad massiv furu. Här 
visas två stommar. B94×D44, H91cm. Vitbetsad 
furu. 603.086.95  Hyllplan och backar säljs 
separat. 03 TROFAST back 30:-/st i propen
plast. L42×B30, H23cm. Rosa. 501.158.62  Vit. 
956.851.00  04 FLYTTBAR korg med lock 59:-  
i 100% polyester. Design: Malin Unnborn. Ø35, 
H49cm. Gul. 803.288.24

TROFAST stomme

549:-/st

02

FLYTTBAR
korg med lock

59:-

04

FLISAT
leksaksförvaring 
med hjul

299:-/st

07

03

TROFAST
back

20:-/st

06

01

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 07 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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Jo, vi bryr oss 
om föräldrarna 
också
Finns det något härligare än att få 
välkomna en ny familjemedlem i 
hemmet? Men det kan också vara 
väldigt intensivt. Då är det skönt att 
veta att vi redan har tänkt på mycket 
av det du oroar dig för – eftersom 
våra babyprodukter är gjorda med 
mycket kärlek av ett gäng andra  
oroliga föräldrar.

01 DRÖMSYN vägglampa 79:-/st i propenplast. Design: 
Sarah Fager. B31×D8, H21cm. IKEA. Modell V1506 DRÖMSYN. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 603.303.52  02 FLISAT dockhus/vägghylla 
399:- i massiv furu. Design: S Fager/J Karlsson. B58×D22, 
H59cm. 502.907.85  03 EKTORP fotpall 1295:- med avtagbar 
klädsel i polyester. L82×B62, H44cm. NORDVALLA mörkgrå. 
091.649.02  04 JENNYLUND fåtölj 1795:- med avtagbar klädsel 
i lin och viskos. B78×D85, H84cm. Sits H43cm. STENÅSA vit. 
690.473.35  05 TARVA sängstomme 799:- i obehandlad 
massiv furu. B168×L209, H95cm. Bäddmått 160×200cm. 
SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. 
699.292.33  Madrass säljs separat.
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Se mer av detta rum

Jo, vi bryr oss 
om föräldrarna 
också
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01 NYTT SKÖTSAM klädsel 50:- i bomull och polyester. Design: Annie Huldén. 
L55×B83cm. Vit/grå. 003.604.79  02 SKÖTSAM skötbädd 79:- i PEVA-plast. 
B53×L80cm. Vit. 502.517.98  03 SNIGLAR skötbord 299:- i massiv bok. 
L72×B53, H87cm. Bok/vit. 200.452.05

Lägg vår uppblåsbara SKÖTSAM skötbädd på skötbordet så får din 
bebis en mjuk och säker yta att ligga på. Både skötbädd och skötbord 
är lätta att rengöra vid behov.

Spädbarn tillbringar mycket tid i spjälsängen och 
därför har vi testat bottnen noggrant för att se till 
att den är stabil och bekväm. Botten och madrass 
är ventilerade så att bebisen håller sig varm –  
men inte för varm. 

04 HIMMELSK spjälskydd 130:- i bomull och polyester.  
Design: Susana Rodriguez Fernandez. B60×L120cm. 
Vit/grå. 903.197.01  05 VYSSA SKÖNT madrass till 
spjälsäng 449:- Kallskum med tryckavlastande egen-
skaper ger barnet god sovkomfort. B60×L120cm, H9cm. 
Vit. 401.501.82  06 SUNDVIK spjälsäng 995:- i betsad, 
klarlackad massiv bok. B67×L125, H85cm. Bäddmått 
60×120cm. Vit. 002.485.67

SKÖTSAM
klädsel

50:-

01

02

04

05

142 Sovrum

03 SNIGLAR
skötbord

 299:-

Vila på ditt sätt, dag eller natt

FYRESDAL dagbädd är väldigt fexibel. Placera madrasserna ovanpå 
varandra så har du en soffa på dagen. Lyft och dra ut den extra 
sängstommen så får du en dubbelsäng på natten. 

FYRESDAL dagbädd 1795:- i lackat stål. Design: K Hagberg/M Hagberg. B88×L207, 
H94cm. Bäddmått 80/160×200cm. Svart. 003.188.81  Madrasser säljs separat.  
Handla online på IKEA.se

FYRESDAL
 dagbädd

 1795:-

SUNDVIK  
spjälsäng

995:-
06

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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BADRUM
Badrum kan vara olika stora. Men oavsett storlek är det 
ofta här vi fxar i ordning oss och får några minuter för oss 
själva. Och vi kan tipsa om en hel del smarta badrums- 
idéer – som hur du ger ett trött badrum ny energi  
och hur du kan organisera utrymmet för att få en  

bättre start på dagen.

SALTHOLMEN
bord, utomhus

299:-

01

02

03

04

05

01 SALTHOLMEN bord, utomhus 299:- Design: Jon Karlsson. Ø65, H71cm. Beige. 803.118.33  02 VITEMÖLLA 
vägg lampa 249:-/st i stengods och glas. Design: P Amsell/B Berlin. H20cm. IKEA. Modell V1204 VITEMÖLLA.  
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. 202.387.51  03 HEMNES högskåp 
med spegeldörr 1795:- med lackad yta och spegelglas. Design: T Christensen/K Legaard. B49×D31, H200cm. Vit. 
702.176.85  04 RUNSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 595:- i förkromad mässing. H10cm. 502.621.22   
05 HEMNES kommod med 2 lådor/RÄTTVIKEN  tvättställ 2995:- med lackad yta och keramik. B83×D49, H89cm. 
Vit. 099.031.08  06 SILVERÅN spegel med hylla 395:- i folie och spegelglas. B56×H64cm. Vit. 502.680.01

Vissa saker är bra att göra just i badrummet, 
som att vaxa benen eller lägga en ansikts-
mask. Skapa en bekväm yta med en spegel, 
bra belysning och en sittplats så att du kan 
njuta av stunden fullt ut.

HEMNES/RÄTTVIKEN 
kommod med 2 lådor/
RUNSKÄR tvättställs-

blandare med  
bottenventil

3590:-
Vad ingår i priset?

Se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster?

Se s. 318.
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En bra start  
på dagen?  
Se till att ha 
allt du behöver 
inom räckhåll

01 GODMORGON högskåp 1295:- i folie och härdat glas. B40×D32, H192cm. 1 fast och 5 fyttbara hyllplan medföljer,  
varav 3 i glas. Svartbrun. 703.440.61  02 KARMSUND spegel 399:- i lackat stål och spegelglas. Design: A Efverlund/C Ke. 
B80×H74cm. Svart. 202.949.83  03 GRANSKÄR tvättställsblandare med bottenventil 495:- i förkromad mässing. 
Design: S Fager/E Strandmark. H16cm. 602.030.90  04 GODMORGON kommod med 2 lådor/TOLKEN bänkskiva/ 
TÖRNVIKEN tvättställ 2295:- i folie, laminat och keramik. B82×D49, H74cm. Svartbrun/antracit. 991.847.45

05 FRÄJEN handduk 29:-/st 
i 100% bomull. B40×L70cm. Grå. 
701.684.49

07 GODMORGON låda med lock 
129:-/set om 5 i plast. Design: 
Magnus Elebäck. L24×B20, H10cm. 
Transparent. 701.774.77

Saker som du inte använder 
dagligen, som extra rengörings
medel, toapappersrullar och 
rena handdukar, kan stuvas 
undan bakom stängda dörrar.

I översta lådan kan du ha sånt 
som du använder varje dag, 
och de genomskinliga plast
lådorna håller ordning på allt. 
Det gör att du slipper rota runt 
bland alla saker bara för att 
hitta din mascara.

06 NORDRANA korg 79:-/set om 2 i polypropen.  
Storlekar (BxD): 1st 27x27cm och 1st 21x22cm. 
Design: J Jelinek/H Dalrot. Grå. 102.882.99

Tidig morgon och dags att ta itu med morgonrufset. 
Med hårstylinggrejerna i handgjorda korgar kommer 
du enkelt åt allt du behöver.

02

03

GODMORGON/TOLKEN/ 
TÖRNVIKEN kommod  
med bänkskiva och tvättställ 

2295:-

04

GODMORGON/
TOLKEN/TÖRNVIKEN
kommod med tvättställ 
GRANSKÄR tvättställs

blandare med  
bottenventil

2790:-
Vad ingår i priset?

Se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster?  

Se s. 318.

01

NORDRANA korg

79:-/set om 2

06

FRÄJEN
handduk

29:-/st

05

GODMORGON
låda med lock

129:-/set om 5

07

Badrum

Monteringsservice. Vill du läsa mer om våra olika typer av servicetjänster? Se s. 318.
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GE BADRUMMET NY FÄRG
01

02 07

06

05

08

09

01 ÖSTANÅ vägglampa 149:-/st i stål, plast och glas. Design: Inma Bermudez. H18cm. IKEA. Modell T1203 ÖSTANÅ.  
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 502.285.76  02 ENSEN tvättställsblandare 
med bottenventil 495:- i förkromad mässing. Design: Niels Gammelgaard. H12cm. 602.813.80  03 LILLÅNGEN tvätt-
ställsskåp 1 dörr och 2 avslutningshyllor/NYTT VISKAN bänkskiva/NYTT GUTVIKEN tvättställ 1445:- i folie, 
laminat och keramik. B62×D40, H76cm. Vit/grå. 092.280.89  04 VESKEN hylla 99:- i återvunnen plast. Design: David 
Wahl. B36×D23, H100cm. Vit. 403.078.66

LILLÅNGEN/VISKAN/ 
GUTVIKEN tvättställsskåp 
1 dörr och 2 avslutnings-
hyllor/tvättställ/ ENSEN 
tvättställsblandare med  

bottenventil

1940:-
Vad ingår i priset?

Se s. 324.

Vill du  läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

05 FRÄJEN handduk 29:-/st i 100% bomull. B40×L70cm. Grönblå. 603.131.97  06 EKOLN tvålpump 49:- i stengods. 
Design: Anna Efverlund. Rymmer 300ml. H18cm. Mörkgrå. 602.915.10  07 SKORREN duschdraperi 79:- i polyester. 
Design: Hanna Dalrot. B180×L200cm. Vit/blå. 003.391.81  08 SÅLNAN korg 59:-/2st i sjögräs, polyester och bomull. 
Design: Andrea Koppenborg. B25×D16, H16cm. 102.640.00  09 TOFTBO badrumsmatta 69:- i polyestermikrofber. 
B60×L90cm. Mörkblå. 603.067.19

= 314:-
2st FRÄJEN handduk, 1st EKOLN 
tvålpump,1st SKORREN duschdraperi, 
1st SÅLNAN korg/2st, och 1st TOFTBO 
badrumsmatta. Få alla produkter  
för bara:   

Det är bara att inse: badrumsdrömmarna 
matchar inte alltid budgeten. Men med 
några få prisvärda produkter går det att 
komma ganska långt. Här är vårt förslag 
på saker som kan uppdatera ett  
oinspirerat badrum.

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN tvättställsskåp  
1 dörr/2 avslutningshyllor/
tvättställ

1445:-

03

04 VESKEN
hylla

99:-

NYTT
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150 151

Smutsigt,  
rent och allt 
däremellan
Här har vi hämtat inspiration från en 
rymlig walk-in closet för att ge tvätt-
hörnan en luftig känsla.  
Så nu kan tvättjobbet bli en riktigt 
trevlig upplevelse.

GODMORGON/ 
ODENSVIK kommod 

med 2 lådor och 
tvättställ/ DALSKÄR 

tvättställsblandare med 
bottenventil

2990:-/st

Vad ingår i priset?
Se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster?  

Se s. 318.

GODMORGON
väggskåp med 1 dörr

795:-/st

02

03

Dölj smutstvätten i stora 
tvättsäckar med lock. Ovanför 
fnns plats för tvättmedel på 
ena sidan och på den andra 
fnns ställningar där du kan 
hänga upp tvätten på tork. Och 
i skåpen högst upp kan du för-
vara rena lakan och handdukar 
innan det är dags att använda – 
och sedan tvätta – dem igen. 

01 ALGOT förvaring, väggskena/ 
hyllor/torkställning 630:- i lackat 
stål och folie. B132×D41, H87cm. Vit. 
892.227.57   
02 GODMORGON väggskåp med  
1 dörr 795:-/st i folie och härdat glas. 
B40×D32, H58cm. Ljusgrå. 903.304.35  
03 ÅFJÄRDEN handduk 49:-/st  
i 100% bomull. B40×L70cm. Vit. 
701.906.62  04 GODMORGON  
spegelskåp med 2 dörrar 1495:-/st  
i folie och spegelglas. B60×D14, H96cm. 
102.189.99  Belysning säljs separat.  
05 DALSKÄR tvättställsblandare med 
botten ventil 695:-/st i förkromad  
mässing. Design: Magnus Elebäck. 
H18cm. 302.812.92   
06 GODMORGON kommod med  
2 lådor/ODENSVIK tvättställ 2295:-/st  
i folie och keramik. B63×D49, H64cm. 
Ljusgrå. 591.554.53

06

GODMORGON
spegelskåp med  
2 dörrar

1495:-/st

04

Badrum

05

01
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ODENSVIK kommod 

med 2 lådor och 
tvättställ/ DALSKÄR 

tvättställsblandare med 
bottenventil

2990:-/st

Vad ingår i priset?
Se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster?  

Se s. 318.

GODMORGON
väggskåp med 1 dörr

795:-/st

02

03

Dölj smutstvätten i stora 
tvättsäckar med lock. Ovanför 
fnns plats för tvättmedel på 
ena sidan och på den andra 
fnns ställningar där du kan 
hänga upp tvätten på tork. Och 
i skåpen högst upp kan du för-
vara rena lakan och handdukar 
innan det är dags att använda – 
och sedan tvätta – dem igen. 

01 ALGOT förvaring, väggskena/ 
hyllor/torkställning 630:- i lackat 
stål och folie. B132×D41, H87cm. Vit. 
892.227.57   
02 GODMORGON väggskåp med  
1 dörr 795:-/st i folie och härdat glas. 
B40×D32, H58cm. Ljusgrå. 903.304.35  
03 ÅFJÄRDEN handduk 49:-/st  
i 100% bomull. B40×L70cm. Vit. 
701.906.62  04 GODMORGON  
spegelskåp med 2 dörrar 1495:-/st  
i folie och spegelglas. B60×D14, H96cm. 
102.189.99  Belysning säljs separat.  
05 DALSKÄR tvättställsblandare med 
botten ventil 695:-/st i förkromad  
mässing. Design: Magnus Elebäck. 
H18cm. 302.812.92   
06 GODMORGON kommod med  
2 lådor/ODENSVIK tvättställ 2295:-/st  
i folie och keramik. B63×D49, H64cm. 
Ljusgrå. 591.554.53

06

GODMORGON
spegelskåp med  
2 dörrar

1495:-/st

04

Badrum

05

01



I hyreslägenheten – ge badrummet  
lite kärlek och få massor tillbaka

152 153Badrum

FRYKEN
burk med lock

99:-/set om 3

02

01

01 RÅGRUND tvättställs-/hörnhylla 249:-/st i klarlackad bambu. 
Design: David Wahl. B34×D34, H60cm. 402.530.76  02 FRYKEN burk  
med lock 99:-/set om 3 i sjögräs. 1st Ø10cm, H6cm. 1st Ø15cm, H8cm.  
1st Ø20cm, H10cm. 803.281.45

03 IKORNNES bordsspegel 249:- i askfaner och spegelglas.  
Design: Ola Wihlborg. B27×H40cm. 003.069.20

04 RÅGRUND stol med handduks-
hängare 399:- i klarlackad bambu.  
Design: David Wahl. B39×D44, H140cm.  
902.530.74  05 SALVIKEN handduk 
29:-/st i 100% bomull. Design: Paulin 
Machado. B40×L70cm. Vit. 603.132.20

Sätt ihop två hörnhyllor i bambu och få en snygg förvarings
lösning under tvättstället. Toppen när du vill ha alla dina viktiga 
badrumsartiklar nära till hands.  

Visste du att en extra spegel faktiskt kan bidra till att ett litet bad
rum känns lite större? Hitta en ljus plats som gör att den refekterar 
mycket ljus in i rummet. 

Hur kan man ge badrummet i en 
hyreslägenhet en mer personlig 
känsla? Välj slitstarka kvalitets
möbler i fna naturmaterial som 
kan lyfta rummet. Och eftersom 
de är fexibla och lätta att fytta 
kan du också utan problem ta 
med dem till nästa bostad.

SALVIKEN  
handduk

29:-/st

05

RÅGRUND
stol med handdukshängare

399:-
04

IKORNNES
bordsspegel

249:-

03
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Fixa zoner för 
morgonrusningen
Ett familjebadrum med fyra olika  
stationer ger alla en chans att hinna  
med varje del av sina morgonrutiner.  
En lösning som kan göra morgonen  
betydligt mindre stressig.

154 155Badrum

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

tvättställsskåp 1 dörr/2 
avslutningshyllor/ENSEN 
tvättställsblandare med 

bottenventil

2140:-
Vad ingår i priset?

Se s. 324.

Vill du läsa mer om våra olika 
typer av servicetjänster? 

Se s. 318.

LILLÅNGEN/VISKAN/ 
GUTVIKEN tvättställsskåp  
1 dörr/2 avslutningshyllor

 1645:-

03

01

05

04

MÄSTERBY
köksstege/pall

249:-/st

06

01 GUNNERN låsbart skåp 249:-  
i lackat stål och spegelglas.  
Design: T Christensen/K Legaard.  
B32×D10, H32cm. Vit. 802.620.88  
02 ENSEN tvättställsblandare med 
botten ventil 495:-/st i förkromad  
mässing. Design: Niels Gammelgaard. 
H12cm. 602.813.80   
03 LILLÅNGEN tvättställsskåp 1 dörr/ 
2 avslutningshyllor/ NYTT VISKAN 
bänkskiva/ NYTT GUTVIKEN tvättställ 
1645:- i folie, laminat, keramik och lackat 
stål. B62×D40, H87cm. LILLÅNGEN ben är 
inräknad i priset men plockas separat.  
Vit/blekgrön. 991.881.21   
04 BOLMEN badrums pall 49:- i plast. 
Design: K Hagberg/ M Hagberg. B44×D35, 
H25cm. Vit. 602.651.63   
05 NIMMERN handduk 29:-/st i 100% 
bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. 
B40×L70cm. Flerfärgad. 902.953.14   
06 MÄSTERBY köksstege/pall 249:-/st
i återvunnen plast. B43×D40, H50cm.  
Ljusblå. 103.320.75

02

Första stationen är för tand-
borstning (och kanske till och 
med tandtrådning). Med två 
tvättställ intill varandra går det 
att undvika potentiella trafk-
stockningar. Sedan kommer 
duschen och därefter tredje 
stationen – en plats för hand-
dukar och de kläder man ska 
ha på sig nästa dag.

Se mer av detta rum

NYTT

BOLMEN
badrumspall

49:-
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156 Badrum

01 LÅDDAN förvaringspåse 59:- i polyester. Design: S Fager/M Vinka. Blå/vit. 603.242.90  02 LÅDDAN förvaringstavla 179:-/6 delar 
i propenplast, akrylplast, ABS-plast och gummi. Design: S Fager/M Vinka. Vit/ferfärgad. 203.242.92  03 DYNAN vägghylla 150:- i lackat stål. 
Design: Monika Mulder. B40×D15, H40cm. Vit. 603.236.48  04 DYNAN skåp med dörr 249:- i lackat stål. Design: Monika Mulder. B40×D27, 
H54cm. Vit. 503.181.76  05 DYNAN förvaringskombination 798:- i lackat stål. Design: Monika Mulder. B80×D27, H134cm. Vit. 691.834.03

När tänderna är borstade och kroppen färdigduschad, är det dags för de sista detaljerna. Vid sista stationen 
fnns plats för viktiga saker som hårprodukter, accessoarer och sminkväskor (vissa dagar). Med speglar i olika 
höjder kan pappan fxa sin frisyr medan dottern fxar sina fätor.

Supersnabb hylla

VESKEN hylla kan monteras på ett kick. Du klickar bara ihop den – inga 
verktyg behövs. Perfekt när du behöver förvaring i ett litet badrum. 
Hyllan är gjord i återvunnen plast och tål fuktiga miljöer.

VESKEN hylla 99:- i återvunnen plast. Design: David Wahl. B37×D23, H100cm.  
Vit. 403.078.66  Handla online på IKEA.se

LÅDDAN
förvaringspåse

59:-

01

02

03

04 DYNAN
förvaringskombination

798:-
05

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

VESKEN
hylla

99:-
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158 159Om IKEAOm IKEA

 

I hjärtat av alla små (och stora) saker vi gör fnns en passion 
för att skapa en bättre vardag för dig. Vi börjar med att försöka 
ta reda på hur din vardag ser ut och hur du vill ha det  hemma. 
 Sedan utgår vi ifrån dina behov och drömmar för att göra 
 produkter med bra form, funktion, kvalitet och hållbarhet –  
och alltid till ett lågt pris. Allt vi gör är designat utifrån dig.

Mer information hittar du på IKEA.se

Design med   
dig i fokus

VI DESIGNAR
för att förbättra livet hemma  
 genom att utforska nya idéer,  

nya material och ny  
funktionalitet samtidigt som vi  

håller priserna så låga som möjligt.

DU ANVÄNDER
dina produkter i din vardag
under många år framöver.
Och när du har använt dem  

färdigt kan de säljas,
ges bort – eller återvinnas.

VI TILLVERKAR
på ett sätt som tar ansvar
för människor och miljö

genom att använda resurser smart, 
göra ansvarsfulla inköp och
inte låta något gå till spillo.

DU MONTERAR
dina möbler som säljs i platta paket

snabbt och enkelt. Vi utvecklar 
 ständigt nya sätt att förenkla  

monteringen för dig. Om du vill ha 
hjälp, så går det att fxa. 

VI FÖRPACKAR
produkterna i platta paket och så 
utrymmes  effek tivt som möjligt 

för att underlätta transporten och 
minska  kostnaderna. Bättre för din   

plånbok och bättre för miljön.

DU HANDLAR
på det sätt du vill. Hos oss kan du 
hitta inspiration och i varuhuset
testa våra produkter som du kan 

köpa och ta hem samma dag. 
Eller så handlar du online – du 

väljer själv.
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PRODUKTER
Här är några av våra favoritprodukter när det gäller att 

skapa en bättre vardag hemma. Du hittar fer produkter 
(faktiskt tusentals) på IKEA.se och på ditt IKEA varuhus.

s. 177

s. 191

s. 204

s. 302

BERÄKNA
vas

59:-/st

10-166 Soffor och bäddsoffor
175-177 Fåtöljer
178  Soffbord
180-189 Textilier
190-199 Dekoration
200,212 Tv- och mediaförvaring
216-221 Arbetsplats

222-229 Belysning
238-243 Matbord och stolar
244-249 Servera
250-253 Tillaga
258  Kökstillbehör 
259  Rullvagnar 
262-265 Hall

266-269 Byråar
270-280 Klädförvaring
282-289 Sängar och sängbord
290-295 Sovkomfort
296-299 Sängtextilier
300-306 Barnens IKEA – möbler
144, 308 Badrum

NYTT STOCKHOLM 2017 golvlampa 699:- i förkromat stål och härdat glas. Design: Ola Wihlborg. 
H140cm. IKEA. Modell G1519F STOCKHOLM 2017. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser  
användas: A++ till D. 503.435.38  NYMÅNE taklampa 399:- i lackat stål och plast. Design: Ola Wihlborg. 
Ø40cm. IKEA. Modell T1606 NYMÅNE. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 703.362.64  SÖDERHAMN 3-sits soffa 3995:- med avtagbar klädsel i polyester och 
nylon. Design: Ola Wihlborg. B198×D99, H83cm. Sits H40cm. SAMSTA mörkgrå. 199.019.67   
NYTT  BERÄKNA vas 59:-/st i klarglas. Design: Susan Pryke. H18cm. 203.279.45

NYMÅNE
taklampa

399:-

STOCKHOLM 2017
golvlampa

699:-
SÖDERHAMN  
3-sits soffa

3995:-

NYTT
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162 163

01 NYTT BEHÅLLARE vattenfaska 29:- i PCTG-plast och silikongummi. Design: Anna 
Efverlund. 0,6L. Transparent/grå. 903.402.98  02 NYTT FESTMÅLTID matlåda 39:-  
i pp-plast och silikongummi. Innehåller 2st löstagbara insatser. Design: Anna Efverlund. 
L19×B13, H6cm. 0,9L. Mörkturkos. 303.402.96  03 NYTT BLANDNING matlåda  
för sallad 49:- i pp-plast, PCTG-plast och silikongummi. Innehåller 1st löstagbar dressing-
behållare, 1st kniv, 1st gaffel och 1st avdelare. Design: Anna Efverlund. L17×B17, H11cm. 
1,1L. Grå. 103.402.97

04–06 NYTT BACKIG serie i härdat glas. Svart. Design:  
P Amsell/B Berlin.  04 Tallrik 29:-/st L30×B30cm. 003.399.49  
05 Assiett 15:-/st L18×B18cm. 903.394.26  06 Skål 15:-/st 
L14×B14, H6cm. 103.394.30  07 NYTT TILLAGD bestick  
599:-/24 delar i rostfritt stål. Innehåller: gaffel, kniv, sked  
och tesked, 6st av varje. Design: Aaron Probyn.  
Mässingsfärgad. 203.665.50

NYTT BEHÅLLARE
vattenfaska

29:-

01

NYTT BLANDNING
matlåda för sallad

49:-

03

NYTT TILLAGD
bestick

599:-/24 delar

07

06

05

03

07 07

02

NyheterNyheter

BACKIG tallrik 

29:-/st
04

FESTMÅLTID
matlåda

 39:-
02

NYHETER
Ännu fer nya produkter hittar du i den här katalogen,  

på IKEA.se och såklart i våra varuhus.

NYTT

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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Efverlund. 0,6L. Transparent/grå. 903.402.98  02 NYTT FESTMÅLTID matlåda 39:-  
i pp-plast och silikongummi. Innehåller 2st löstagbara insatser. Design: Anna Efverlund. 
L19×B13, H6cm. 0,9L. Mörkturkos. 303.402.96  03 NYTT BLANDNING matlåda  
för sallad 49:- i pp-plast, PCTG-plast och silikongummi. Innehåller 1st löstagbar dressing-
behållare, 1st kniv, 1st gaffel och 1st avdelare. Design: Anna Efverlund. L17×B17, H11cm. 
1,1L. Grå. 103.402.97

04–06 NYTT BACKIG serie i härdat glas. Svart. Design:  
P Amsell/B Berlin.  04 Tallrik 29:-/st L30×B30cm. 003.399.49  
05 Assiett 15:-/st L18×B18cm. 903.394.26  06 Skål 15:-/st 
L14×B14, H6cm. 103.394.30  07 NYTT TILLAGD bestick  
599:-/24 delar i rostfritt stål. Innehåller: gaffel, kniv, sked  
och tesked, 6st av varje. Design: Aaron Probyn.  
Mässingsfärgad. 203.665.50
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KOMMER  
SNART

Se vår kommande IKEA kollektion i 
samarbete med det danska möbeldesignföretaget Hay.  
Produkterna fnns tillgängliga från den 17 oktober 2017.
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soffbord
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NYTT YPPERLIG  
fåtölj, inom- /utomhus

699:-
01

NYTT YPPERLIG
LED golvlampa

549:-

04

NYTT YPPERLIG serie. Design: HAY. 
01 fåtölj, inom-/utomhus 699:- i förstärkt plast. 
B62×D64, H72cm. Sits H38cm. Ljusgrå. 203.465.81   
02 tidningshylla 159:- i lackat stål.  L55×B36, H67cm. 
Mörkgrå. 103.461.24  03 kuddfodral 49:-/st i 100% bomull. 
L50×B50cm. Rosa/prickar. 703.463.81  Blå. 303.463.83   
Innerkudde säljs separat. 04 LED golvlampa 549:- i lackat 
aluminium.  H122cm. IKEA. Modell G1608F YPPERLIG.  
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor i energi-
klass: A++ till A. Lamporna kan inte bytas ut. Mörkgrå. 
303.461.23  05 pläd 89:- i polyester. B130×L170cm. Grön. 
503.463.20  06 vas 249:- i stengods. Ø24, H30cm. Brun. 
303.465.71  07 soffbord 395:- i klarlackad björk och stål.  
Ø50, H40cm. Mörkgrå/björk. 903.465.92  08 bäddsoffa, 
3-sits 5995:- med avtagbar klädsel i polyester och bomull. 
B200×D80, H85cm. Sits H44cm. Bäddmått 70×200cm. 
ORRSTA ljusgrå. 303.465.90  09 värmeljushållare 69:-/3st 
i lackat aluminium. H6cm. Grå. 603.461.31  10 ask med 
lock 39:- i lackat aluminium. B9×D8, H6cm. Ljusgrön. 
703.461.35  11 ask med lock 59:- i lackat aluminium. 
B21×D20, H12cm. Grön. 503.461.36  12 ask med lock 49:- 
i lackat aluminium. B16×D15, H12cm. Blå. 303.461.37

Tillsammans med det danska designföretaget 
Hay lanserar vi den här nya kollektionen för  
vardagsrummet, med skandinaviska värderingar 
och skandinavisk identitet i kombination med 
den senaste produktionstekniken.  
I höst kan du alltså se fram emot 35 nya  
föremål i mjuka nyanser, stilren design och 
gedigna kvalitetsmaterial.
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Soffor och bäddsoffor

KIVIK serie med avtagbar klädsel. Design: Ola Wihlborg. 01 Schäslong 2295:- i polyester och  
nylon. B90×D163, H83cm. Sits H45cm. BORRED grågrön. 291.839.85  02 soffa 3-sits  4195:-  
i bomull, polyester, viskos och lin. B228×D95, H83cm. Sits H45cm. HILLARED beige. 491.944.07   
03 soffa 2-sits med schäslong 4490:- i polyester och bomull. B280×D95/163, H83cm. Sits 
H45cm. ORRSTA ljusgrå. 790.114.11  04 soffa 2-sits  3495:- i bomull, polyester, viskos och lin. 
B190×D95, H83cm. Sits H45cm. HILLARED beige. 791.943.97  05 fotpall med förvaring 1595:-  
i bomull, polyester, viskos och lin. B90×D70, H43cm. HILLARED mörkblå. 691.937.13

Lek, mys och flmkvällar med 
popcorn. Avtagbara och tvätt-
bara klädslar hjälper till att hålla 
din KIVIK soffa ren och fräsch. 

Populär eftersom komfort är kärlek
Vår KIVIK serie har levererat sittvänliga produkter i 

många år. Sofforna har ett bekvämt topplager i minnes-
skum och breda armstöd med extra stoppning.  
Det är det som gör serien till en IKEA favorit.

KIVIK

KIVIK
fotpall med förvaring

1595:-
05
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02

KIVIK  
schäslong

2295:-
01
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KIVIK  
2-sits soffa med schäslong

4490:-/st
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Soffor och bäddsoffor

Hitta din  
egen optimala  
komfortzon

KLIPPAN 2-sits soffa 1995:- med avtagbar klädsel i 100% bomull. 
B180×D88, H66cm. Sits H43cm. AVSIKTLIG vit/svart. 492.039.06

NYTT EKEBOL 3-sits soffa 3995:-  
med avtagbar klädsel i 80% bomull och 20% lin.  
Design: Gustav Carlberg. B180×D92, H88cm.  
Sits H46cm. KATORP natur. 603.484.89 

VALLENTUNA 4-sits soffa 10 650:- med avtagbar klädsel i bomull, polyester, viskos och 
lin. Design: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. B353×D113/93/80, H84cm. Sits H46cm.
HILLARED mörkgrå/ORRSTA ljusgrå. 191.613.85  KVISTBRO förvaringsbord 299:- med 
lackad yta och lackat stål. Design: Francis Cayouette. Ø44, H42cm. Turkos. 103.222.41

NYTT HAMMARN bäddsoffa 799:- i polyester och lackat 
stål. Design: Jonas Hultqvist. B128×D85, H78cm. Sits H38cm. 
Bäddmått 120×190cm. KNISA mörkgrå/svart. 903.543.27

NORSBORG 3-sits soffa 4495:- med avtagbar klädsel i bomull och 
polyester. Design: Ehlén Johansson. B213×D88, H85cm. Sits H43cm. 
FINNSTA vit/björk. 391.249.43
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KIVIK 2-sits soffa med schäslong 5990:-  
Avtagbar klädsel i bomull, polyester, viskos och lin. Design: Ola 
Wihlborg. B280×D95/163, H83cm. Sits H45cm. HILLARED 
antracit. 591.936.62  TINGBY sidobord med hjul 299:- 
med lackad yta. L50×B50, H45cm. Turkos. 103.494.48

Djup sits och låga armstöd signalerar modern  
komfort, och soffans toppskikt i minnesskum  
återfår snabbt en slät yta efter alla äventyr.  
Avtagbara armstöd gör det dessutom lätt att  
komplettera med en schäslong. 

NORSBORG
3-sits soffa

4495:-
HAMMARN
bäddsoffa

799:-

KIVIK 2-sits soffa  
med schäslong

 5990:-

VALLENTUNA
4-sits soffa

10 650:-

EKERÖ fåtölj 1295:- med fast klädsel i polyester. 
Design: Eva Lilja Löwenhielm. B70×D73, H75cm.  
Sits H43cm. SKIFTEBO gul. 002.628.79
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Soffor och bäddsoffor Soffor och bäddsoffor

KNOPPARP 2-sits soffa 599:- med avtagbar klädsel i 
polyester. Design: Nike Karlsson. B119×D76, H69cm.  
Sits H39cm. Orange. 003.242.74

NYTT STOCKHOLM 2017 3-sits soffa 14 995:-  
i sammet. Design: Ola Wihlborg. B228×D112, H72cm.  
Sits H46cm. Ben i massiv lackad ek.  
SANDBACKA mörkblå. 403.445.00

FRIHETEN hörnbäddsoffa med förvaring 2995:-  
med fast klädsel i polyester. L230×D155/90, H85cm.  
Sits H44cm. Bäddmått 140×204cm.  
SKIFTEBO mörkgrå. 392.167.54

NOCKEBY 3-sits soffa 5995:- med avtagbar klädsel i bomull och polyester. 
Design: Ola Wihlborg. B251×D97, H82cm. Sits H44cm. TALLMYRA vit/svart/ 
förkromad. 191.292.82

SÖDERHAMN 3-sits soffa 3995:- med avtagbar klädsel i polyester.
Design: Ola Wihlborg.  B198×D99, H83cm. Sits H40cm.  
SAMSTA ljusrosa. 691.513.22

GRÖNADAL gungstol 1995:- i klarlackad rotting,  
massiv ask och stål. Design: Lisa Hilland. B57×D82, 
H86cm. Sits H42cm. Grå/natur. 903.200.97

LANDSKRONA 3-sits soffa 7995:- med fast 
klädsel i narvläder och bomull/polyester med ytskikt 
av polyuretan. Design: Tord Björklund. B204×D89, 
H78cm. Sits H44cm. GRANN/BOMSTAD svart/trä. 
590.317.02
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01 NYTT VIMLE hörnsoffa, 3-sits med öppet slut 7390:- Avtagbar klädsel i polyester och 
bomull. Design: Ehlén Johansson. B179/235×D98, H80cm. Sits H45cm. ORRSTA gyllengul. 
092.115.69  02 NYBODA serie i folie och lackat stål. Design: Ehlén Johansson. Soffbord med 
vändbar bordsskiva 499:- L75×B60, H50cm. Svart/beige. 703.426.46  699:- L120×B40, 
H40cm. Svart/svart. 303.426.48
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Avtagbara armstöd gör det lätt att  
lägga till en schäslong för att forma  
om din soffa.

FRIHETEN hörnbäddsoffa  
med förvaring

 2995:-

EHLÉN JOHANSSON
Designer

Vi sitter inte i soffan som vi gjorde förr 
– vi lever i den. VIMLE är designad så 
att du ska kunna skapa den form du 
vill ha. Den är fexibel med tvättbara 

klädslar och har dold förvaring i vissa 
sektioner. Du kan bygga om den när 

du fyttar och lägga till sektioner om 

familjen blir större. Den anpassar sig 

efter ditt rum och ditt liv, så att du 
kan leva med den länge.

KNOPPARP
2-sits soffa

599:-

02

VIMLE
hörnsoffa,  
3-sits med öppet slut

7390:-

01

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

NYTTNYTT

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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LYCKSELE LÖVÅS 2-sits bäddsoffa 2495:-  
med avtagbar klädsel i polyester. B142×D100, 
H87cm. Sits H39cm. Bäddmått 140×188cm.  
VALLARUM turkos. 891.498.99

VALLENTUNA 3-sits hörnsoffa med bäddfunktion 11 750:- Avtagbar klädsel i polyester 
och bomull. Design: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. B193×D193, H84cm.  
Sits H46cm. Bäddmått 80×200cm. ORRSTA ljusgrå. 691.496.16

HOLMSUND hörnbäddsoffa 5995:- med avtagbar klädsel i polyester.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B230×D90/151, H96cm. Sits H44cm.  
Bäddmått 140×204cm. NORDVALLA mellangrå. 791.507.46

TIDAFORS 2-sits soffa 3495:- med fast klädsel i 
80% bomull och 20% polyester. Design: Ola Wihlborg. 
B190×D95, H99cm. Sits H47cm. DANSBO mellanbrun. 
602.052.49

EKTORP 2-sits soffa med schäslong 3995:- Avtagbar klädsel i bomull och  
polyester. B252×D88/163, H88cm. Sits H45cm. LOFALLET beige. 491.291.53   
HEMNES soffbord 1295:- i betsad, klarlackad massiv furu. Design: Carina Bengs. 
L118×B75, H46cm. Vit. 301.762.86

TIMSFORS 3-sits soffa 6995:- med fast klädsel i narvläder och 
polyester/bomull med ytskikt av polyuretan. Design: Ola Wihlborg. 
B227×D94, H88cm. Sits H44cm. MJUK/KIMSTAD svart. 902.728.93

172 173

Vår superfexibla VALLENTUNA soffa ger 
dig fer möjligheter än du anar. Kombinera 
olika sitt-, sov- och förvaringsmoduler i 
olika former och storlekar. Varje gång  
du arrangerar om den ger du den en  
ny design.

TIDAFORS
2-sits soffa

3495:-

TIMSFORS
3-sits soffa

6995:-

HOLMSUND
hörnbäddsoffa

5995:-

Den här soffan kan snabbt  
bäddas ut till en 140 cm bred 
säng och har inbyggd förvaring 
för sängkläder.

Soffor och bäddsoffor Soffor och bäddsoffor

VALLENTUNA
3-sits hörnsoffa med bäddfunktion

 11 750:-
EKTORP
2-sits soffa  
med schäslong

 3995:-

LYCKSELE LÖVÅS
2-sits bäddsoffa

 2495:-

SÖDERHAMN
schäslong

 2495:-

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

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Soffor och bäddsoffor174 175

ÄVEN STRESSIGA DAGAR 
KÄNNS LÅNGSAMMARE HÄR

BYHOLMA fåtölj 995:- i betsad, klarlackad rotting. Handgjord. Stapelbar. 
B68×D72, H92cm. Sits H42cm. Grå. 601.583.04  JENNYLUND fåtölj 
1795:- med avtagbar klädsel i lin och viskos. B78×D85, H84cm.  
Sits H43cm. STENÅSA vit. 690.473.35

EKTORP fotpall 1295:- med förvaring och avtagbar klädsel i polyester. 
L82×B62, H44cm. NORDVALLA mörkgrå. 091.649.02

STOCKSUND fåtölj 3295:- med avtagbar klädsel i 85% 
bomull och 15% polyester. Design: Nike Karlsson.  B92×D95, 
H89cm. Sits H49cm. HOVSTEN grå/vit/svart. 091.292.92

EKTORP 2-sits soffa 2995:- med avtagbar 
klädsel i polyester. B179×D88, H88cm.  
Sits H45cm. NORDVALLA ljusblå. 691.291.85

STOCKSUND 3-sits soffa 4995:- med avtagbar klädsel i 75% bomull 
och 25% polyester. Design: Nike Karlsson. B199×D95, H89cm. Sits H49cm.  
NOLHAGA mörkgrå/svart. 390.337.97

FÄRLÖV 3-sits soffa

5995:-

JENNYLUND
fåtölj

 1795:-

EKTORP
2-sits soffa

 2995:-

STOCKSUND
fåtölj

3295:-

STOCKSUND
3-sits soffa

4995:-

Det här är en fexibel komplettering, 
oavsett hur din soffa ser ut. Den 
fungerar som fotpall, extra sittplats 
och till och med som soffbord.

FÄRLÖV 3-sits soffa 5995:- med avtagbar klädsel i 
bomull, polyester och lin. Design: Francis Cayouette. 
B218×D106, H88cm. Sits H48cm. FLODAFORS beige. 
191.926.45

EKTORP fotpall

1295:-

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Fåtöljer Fåtöljer

RÅDVIKEN fåtölj 1495:- i betsad, klarlackad rotting 
och stål. Design: Andreas Fredriksson. B79×D73, H82cm. 
Sits H35cm. Mörkbrun/svart. 502.954.72

MUREN vilfåtölj 2995:- med fast klädsel i polyester.  
B85×D94, H97cm. Sits H45cm. Ställbar i tre olika lägen.  
NORDVALLA beige. 902.990.29

NOLMYRA fåtölj 299:- i betsat, klarlackat björkfaner 
och polyester. Design: Jooyeon Lee. B64×D75, 
H75cm. Sits H40cm. Svart. 402.335.35

POÄNG serie i klarlackat björkfaner med avtagbar 
klädsel i bomull, polyester, viskos och lin. Björkfaner/
HILLARED mörkblå. Design: Noboru Nakamura.  
Fåtölj 1495:- B68×D82, H100cm. Sits H42cm. 
491.978.06  Fotpall 599:- B68×D54, H39cm.  
291.978.88

TULLSTA fåtölj 1495:- med avtagbar klädsel i 
polyester. B80×D70, H77cm. Sits H45cm.  
NORDVALLA mellangrå. 191.295.50

NYTT STOCKHOLM 2017 fåtölj med 
plymå 2295:- i klarlackad rotting med 
avtagbar klädsel i 92% bomull och
8% polyester. Design: Nike Karlsson. 
B86×D81, H79cm. Sits H40cm.  
RÖSTÅNGA vit. STOCKHOLM 2017 
plymåset är inräknad i priset men 
plockas separat. 992.071.29

NYTT VEDBO fåtölj med hög rygg 2995:- med fast 
klädsel i polyester. Design: Francis Cayouette. B80×D68, 
H108cm. Sits H44cm. GUNNARED mörkgrå. 803.411.75

STRANDMON öronlappsfåtölj 1995:- med fast klädsel i 85% bomull 
och 15% polyester. B82×D96, H101cm. Sits H45cm. GILLHOV ferfärgad. 
403.598.55

176 177

RÅDVIKEN
fåtölj

1495:-

MUREN
vilfåtölj

2995:-

Den skiktlimmade och form-
böjda stommen följer kroppens 
konturer och ger stöd åt nacke 
och ländrygg.  

POÄNG
fåtölj

 1495:-

TULLSTA
fåtölj

 1495:-

VEDBO
fåtölj med  
hög rygg

2995:-

STOCKHOLM 2017
fåtölj med plymå

 2295:-

NOLMYRA fåtölj

 299:-

STRANDMON
öronlappsfåtölj

1995:-

NYTT

NYTT
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Soffbord178

LACK sidobord 59:-/st med lackad yta. L55×B55, H45cm.  
Stapelbar. Svart. 200.114.08  Vit. 200.114.13

LISABO sidobord 799:- i klar-
lackat askfaner och massiv björk. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
L45×B45, H45cm. 102.976.56

GUALÖV förvaringsbord 499:- i lackat stål. Design: Johanna Jelinek. Ø60, 
H47cm. Svart. 703.403.79

NYTT LALLERÖD soffbord 599:- i lackat stål. Design: Johanna 
Jelinek. Hjul medföljer. L51×B51cm, H50cm. 103.403.82

FJÄLLBO soffbord 599:- i betsad, klarlackad massiv furu  
och lackat stål. Design: Johan Kroon. L90×B47, H46cm.  
Svart. 703.354.86

FJÄLLBO
soffbord

599:-

LACK
sidobord

59:-/st

Brickan kan lyftas av  
och tas med dit du vill.

LALLERÖD
soffbord

599:-

LISABO sidobord

799:-

Vad händer när en bricka förälskar sig i ett bord?

GLADOM brickbord är lätt att älska och kan användas som sidobord 
överallt i hemmet. Du kan också ta bort brickan och använda den när 
du serverar snacks och drycker. Kanten minskar risken för att glas  
eller skålar glider av.

GLADOM brickbord 149:-/st i lackat stål. Design: Chenyi Ke. Ø45, H53cm.  
Ljusgul. 402.612.55  Mörkgrön. 103.306.70  Handla online på IKEA.se

GLADOM
 brickbord

 149:-/st

GUALÖV
förvaringsbord

499:-

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

NYTT
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180 181

Mixa och matcha  
mönster som ger extra 
mjukhet och värme

01 NYTT STOCKHOLM 2017 kudde 119:- i 100% bomull  
och fyllning av andfjädrar. Design: Hanna Dalrot. L45×B45cm. 
Randig/blå. 803.450.79  02 NYTT STOCKHOLM 2017 kudde 
119:- i 100% bomull och fyllning av andfjädrar. Design: Hanna 
Dalrot. L45×B45cm. Rutmönster/blå. 403.450.81  03 NYTT 
STOCKHOLM 2017 kudde 129:- i 100% bomullssammet och 
fyllning av andfjädrar. Design: Anna Sörensson. L50×B50cm. 
Grå/vit. 603.482.10

01 NYTT STOCKHOLM 2017 metervara 69:-/m  
i 100% bomull. Design: Hanna Dalrot. B150cm. Vågformad/
blå. 403.452.36  02 NYTT STOCKHOLM 2017 metervara 
69:-/m i 100% bomull. Design: Hanna Dalrot. B150cm. 
Rutmönster/blå. 203.452.37

NYTT STOCKHOLM 2017 matta, slätvävd 1495:- 
handgjord med slityta i 98% ull och 2% bomull. Varp 
i 100% bomull. Design: Maria Vinka. B170×L240cm. 
Blå. 803.452.44  SANELA kuddfodral 49:- i 100% 
bomullssammet. L50×B50cm. Mörkblå. 603.436.46  
Innerkudde säljs separat.

SOLIDASTER
mörkläggningsgardiner

599:-/par

02

STOCKHOLM 2017
matta, slätvävd

1495:-

SANELA
kuddfodral

49:-

SCHOTTIS plisségardin 19:- i polyester. 
B90×L190cm. Vit. 202.422.82

SCHOTTIS
plisségardin

19:-

STOCKHOLM 2017
kudde

119:-

02

01

03

STRANDRÅG
skira gardiner

249:-/par

01

06

08

DUNÄNG
pläd

299:-

04

07

03

01

Textilier

STOCKHOLM 2017 
metervara

69:-/m

02

SÖNDERÖD
matta, lång lugg

1295:-

05

01 STRANDRÅG skira gardiner 249:-/par  
i polyester. Design: Hanna Dalrot. B145×L250cm.  
Vit. 103.421.78  02 SOLIDASTER mörkläggnings-
gardiner 599:-/par i polyester. B145×L250cm. 
Svart/ferfärgad. 503.434.06  03 SMÅTÖREL 
kudde 199:- med fodral i 100% bomull.  
Fyllning av andfjädrar. L50×B60cm. Flerfärgad, 
mörk. 603.514.48  04 NYTT DUNÄNG pläd 
299:- i akryl och ull. Design: Synnöve Mork. 
B130×L180cm. Grå. 403.522.79  05 SÖNDERÖD 
matta, lång lugg 1295:- med lugg i polypropen. 
Baksida i syntetisk latex. Design: Gunnel Sahlin. 
B170×L240cm. Blå. 003.458.46  06 SANELA 
kudd fodral 49:- i 100% bomullssammet. 
L50×B50cm. Ljusbeige. 903.210.30  Innerkudde 
säljs separat.  SLÖJGRAN serie kuddfodral 
49:- i 100% bomull. Design: Gunnel Sahlin. 
L50×B50cm. 07 Blå. 503.396.02  08  Grå/beige. 
503.435.19  Innerkudde säljs separat.

NYTT

NYTT

NYTT
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Vit. 103.421.78  02 SOLIDASTER mörkläggnings-
gardiner 599:-/par i polyester. B145×L250cm. 
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299:- i akryl och ull. Design: Synnöve Mork. 
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matta, lång lugg 1295:- med lugg i polypropen. 
Baksida i syntetisk latex. Design: Gunnel Sahlin. 
B170×L240cm. Blå. 003.458.46  06 SANELA 
kudd fodral 49:- i 100% bomullssammet. 
L50×B50cm. Ljusbeige. 903.210.30  Innerkudde 
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503.435.19  Innerkudde säljs separat.

NYTT

NYTT

NYTT



KUDDVIVA kuddfodral 79:-/st  
i 100% bomull. Design: Synnöve Mork. 
L40×B65cm. Flerfärgad. 003.265.03

01 ROSENKVITTEN gardiner med omtag 399:-/par i 100% bomull. Design: Paulin Machado. B140×L250cm. Flerfärgad. 003.275.74  02 RÖDARV kudde 
249:- med fodral i 100% bomull. Fyllning i andfjädrar. Design: Eva Lundgreen. L40×B65cm. Flerfärgad. 803.264.86  03 LÖVKOJA kuddfodral 49:-/st  
i 100% bomull. L50×B50cm. Blå/vit. 203.125.19  04 REMVALLEN kuddfodral 129:-/st i 80% bomull och 20% polyester. L40×B65cm. Blå/vit. 603.210.41  
05 LUDDE fårskinn 249:- B55×L90cm. Vit. 832.351.10  06 VIGDIS kuddfodral 79:-/st i 100% ramie. L50×B50cm. Blå. 703.170.29  07 ALHEDE matta, 
lång lugg 1295:- med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. B160×L240cm. Off-white. 702.225.21

LILL spetsgardiner 29:-/par i polyester. B280×L250cm.  
Vit. 901.119.80

GURLI pläd 79:-/st  
i akryl och polyester.  
B120×L180cm. Mörkorange. 
503.245.92  Svartblå. 003.261.07

MJÖLKÖRT gardiner 149:-/par i polyester och bomull. 
B145×L250cm. Blå/vit. 303.129.05
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01 NYTT VÄGMÅLLA pläd 149:- i polyester och akryl. 
B120×L160cm. Ljusgrå. 503.730.97  02 NYTT MAJBRITT kudd-
fodral 49:- i ramie och bomull. L50×B50cm. Beige. 403.696.18   
03 GURLI kuddfodral 29:- i 100% bomull. L50×B50cm. Ljusrosa. 
203.436.29  Innerkudde säljs separat.

LENDA gardiner med omtag 149:- 199:-/par i 100% bomull. 
B140×L250cm. Grå. 403.191.76

OTTIL kuddfodral 79:- i 62% 
bomull och 38% polyester. Design: 
Synnöve Mork. L50×B50cm.  
Blå/rosa. 003.623.84   
Innerkudde säljs separat.

01 DAGGVIDE kuddfodral 59:- i 100% bomull. L50×B50cm. Grå/
ferfärgad. 303.147.49  02 SMÅNATE kuddfodral 49:- i 100% bomull. 
L50×B50cm. Vit/grå. 902.620.78  03 VIGDIS kuddfodral 79:- i 100% 
ramie. L50×B50cm. Mörkgrå. 303.201.37  Innerkudde säljs separat. 
04 HEDBLOMSTER kudde 199:- med fodral i 100% bomull.  
Fyllning i andfjädrar. L50×B60cm. Flerfärgad. 002.640.29

SKOGSKLÖVER rullgardin 299:- med väv i polyester och nylon.  
Skenor i aluminium. Design: David Wahl. Väv B100×L195cm. Vit. 603.144.65

01 VIDGA gardinstångshållare 30:-/st i lackad zink. L74mm.  
Vit. 403.050.75  02 HUGAD gardinstång 40:- i lackat stål.  
L120–210cm. Vit. 102.171.41  03 VIDGA gardinskena, 1 spår 70:-
i aluminium och plast. Design: David Wahl. L140cm. Vit.  
702.991.53  04 VIDGA väggbeslag 40:-/st i lackat aluminium.  
Design: David Wahl. L12cm. Vit. 702.991.48  05 AINA gardiner 
499:-/par i 100% lin. B145×L250cm. Mörkgrå. 902.809.11  
06 VIVAN gardiner 79:- 99:-/par i polyester och bomull. 
B145×L250cm. Vit. 602.975.69  

NYTT TUVALIE pläd 99:-/st i 100% 
bomull. B120×L180cm. Vit/mörkgrå. 
203.730.65  Vit/rödbrun. 103.522.90
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01 ÅDUM matta, lång lugg 399:- med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk 
latex. Ø130cm. Off-white. 702.836.75  02 MORUM matta, slätvävd inom-/ 
utomhus 249:- med slityta i polypropen. Baksida i syntetisk latex. 
B80×L200cm. Mörkgrå. 102.035.73  03 SANDERUM matta, lång lugg 
1295:- med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. Design: Cody Kullman. 
B200×L200cm. Vit/grå. 402.997.53  04 ÅDUM matta, lång lugg 995:- med 
lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. B170×L240cm. Mörkgrå. 603.194.96

NYTT VINDUM matta, lång lugg 1295:- med lugg i polypropen. 
Baksida i syntetisk latex. Design: Maja Ganszyniec. B170×L230cm. 
Vit. 503.449.86  STOPP halkskydd 39:- i polyeten. B68×L200cm. 
802.278.77

BORRIS dörrmatta 5:-  
med slityta i polypropen.  
Baksida i syntetisk latex. 
B38×L57cm. Mörkblå. 801.866.88

ALVINE matta, slätvävd 2495:- med slityta i 100% ren ny 
ull. Varp i 100% bomull. B170×L240cm. Vändbar. Varje matta 
är unik eftersom den vävts för hand av skickliga hantverkare. 
Grå. 403.146.78
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LUIS GÓMEZ BARQUÍN
LANNE-LENNE
Produktutvecklare

Handvävning ger en spännande 
kombination av olika texturer, ytor 
och garntjocklekar. Våra handvävda 
mattor är skapade i samarbete med 
vävare i Indien och Bangladesh, och 
de är experter på hur man gör det 
mesta av olika vävtekniker för att 
uppnå en unik design. Mattorna blir 
som konst på golvet och bidrar med 
värme, mjukhet och en inbjudan till 
att sänka tempot lite.   

01 STOCKHOLM matta, kort lugg 2995:- med slityta i 100% ren 
ny ull. Varp i 100% bomull. Design: Maria Vinka. B170×L240cm. Grön. 
802.394.13  02 RAVNSÖ matta, slätvävd 1795:- med slityta i 100% 
ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Design: Synnöve Mork. B170×L240cm. 
Vändbar. Flerfärgad. 503.274.49  03 NYTT KRÖNGE matta, kort 
lugg 2995:- med slityta i 100% ren ny ull. Inslag i 100% bomull.  
Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm. Flerfärgad. 003.723.59   
04 KATTRUP matta, slätvävd 1795:- med slityta i 100% ren ny ull. 
Varp i 100% bomull. B170×L240cm. Vändbar. Rostbrun. 303.340.35   
05 HALVED matta, slätvävd 1795:- med slityta i 100% ren ny ull. 
Inslag i 100% bomull. Design: N Kapitza/P Kapitza. B170×L240cm.  
Vändbar. Flerfärgad. 203.282.28

ROSKILDE
matta, slätvävd

799:-

03

Kombinera fera olika VINDUM 
mattor för att få en storlek och 
form som matchar ditt rum.

ROSKILDE matta, slätvävd inom-/utom-
hus 799:- i polypropen. Design: Synnöve Mork. 
B200×L250cm. Grönblå. 603.221.06
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188

Byt utseende på kuddarna i en handvändning

LUNGÖRT och LÖVKOJA kuddfodral gör att du snabbt och enkelt kan 
variera stilen på dina kuddar. De två sidorna har olika mönster och 
dragkedjan gör fodralen lätta att ta av. Dessutom är de gjorda i 100% 
bomull från mer hållbara odlingar.

01 LUNGÖRT kuddfodral 49:-/st i 100% bomull. L50×B50cm. Grå/vit. 403.125.18  
02 LÖVKOJA kuddfodral 49:-/st i 100% bomull. L50×B50cm. Blå/vit. 203.125.19  
Kuddfodralen passar till INNER innerkudde 20:-/st med fyllning i polyester. 
L50×B50cm. Vit. 602.621.93  Handla online på IKEA.se

01–02 NYTT AVSIKTLIG metervara i 100% 
bomull.  01 Metervara 49:-/m Design: Iina  
Vuorivirta. B150cm. Vit/svart. 303.458.21   
02 Metervara 49:-/m Design: Britt-Marie  
Christoffersson. B150cm. Vit/ferfärgad. 
403.459.10

01–03 NYTT AVSIKTLIG kuddar med fodral  
i bomull. Fyllning i polyester. Kudde 39:-/st  
Design: Iina Vuorivirta. L30×B60cm. Vit/blå. 
403.458.11  Kudde 39:-/st Design: Ida Pettersson. 
L30×B60cm. Flerfärgad. 903.457.00  Kudde 20:-/st
Design: Iina Vuorivirta. L30×B60cm.  
Svart/vit. 803.458.09

NYTT AVSIKTLIG gardiner 249:-/par i polyester och 
bomull. Design: Birgitta Hahn. B145×L250cm. Vit/svart. 
403.454.20  NYTT AVSIKTLIG matta, kort lugg 399:- 
med lugg i polypropen. Baksida i syntetisk latex. Design: 
Iina Vuorivirta. B133×L195cm. Vit/svart. 503.480.60
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Iina Vuorivirta. B133×L195cm. Vit/svart. 503.480.60

AVSIKTLIG
metervara

49:-/m

01
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02
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AVSIKTLIG gardiner
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MÖLLTORP
planeringstavla

 399:-

Dekoration Dekoration

PJÄTTERYD tavla 399:- med motiv av Phil Handsley. 
B100×H70cm. Klassisk Fiat 500. 603.320.68

RIBBA ram 149:-/st i folie och plast.  
Design: Lisa Lindström. Bildmått B50×H50cm.  
Svart. 003.784.36  Bilder säljs separat.

KASSEBY tittskåp 149:- i folie och glas. Design: 
Henrik Preutz. B30×D8, H47cm. Vit. 502.647.53

BJÖRKSTA bild med ram 399:- i polypropen och aluminium.  
Tavelduken och ramen fnns i separata paket. B140×H56cm.  
Ängsdröm II/aluminiumfärg. 891.776.70

01 VIRSERUM ram 99:- i folie och plast. Design: Carina Bengs. Bildmått 
B30×H40cm. Guldfärgad. 403.785.33  02 SÖNDRUM ram 49:-/st med 
lackad yta och plast. Bildmått B13×H18cm. Vit. 603.784.76   
Bilder säljs separat.

FISKBO ram 29:- i folie och plast. 
Design: M Warnhammar/A Fredriksson. 
Bildmått B21×H30cm. Blå. 203.003.71

Ge dina väggar  
innehåll och mening

TOLSBY ram för 2 bilder 9:- i plast.  
Design: Henrik Preutz. Bildmått 
B10×H15cm. Vit. 301.510.35

190 191

KASSEBY
tittskåp

 149:-

FISKBO
ram

29:-

BJÖRKSTA
bild med ram

399:-

MÖLLTORP planeringstavla 399:- med lackad yta. Motiv av Archie Stone.  
B95×H67cm. Planera din värld. 703.192.50

De svarta områdena på kartan fungerar som en griffeltavla och 
hjälper dig hålla ordning på dina globala äventyr.

PJÄTTERYD
tavla

399:-

01
SÖNDRUM
ram

49:-/st

02

Stor nog för att fylla en vägg, 
men ändå lätt att ta med sig hem. 
Tavelduken kommer som en rulle 
och kan monteras med ramen 
synlig eller vikt runt ramen.

FISKBO
ram

9:-

FISKBO ram 9:- i folie och plast. 
Design: M Warnhammar/A Fredriksson. 
Bildmått B10×H15cm. Rosa. 102.956.57

MYTTINGE
tavla

249:-

MYTTINGE tavla 249:- i plast och 
förkromat stål. B40×H40cm. Kärlek. 
803.191.55
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ram för 2 bilder

9:-



Dekoration

01 RIBBA ram 59:-/st i folie och plast. Bildmått B30×H40cm. 
Vit. 803.784.23  02 MOSSLANDA tavelhylla 39:- i folie.  
Design: M Warnhammar/A Fredriksson. L55×D12cm. Vit. 
402.917.66  Bilder säljs separat.

NYTT MYRHEDEN ram 149:-  
i förnicklat stål. Design: Anki Gneib. 
B45×H62cm. 003.382.33

PJÄTTERYD tavla 399:- med motiv av Phil Handsley.  
B90×H90cm. James Dean. 803.291.35

192

MYRHEDEN
ram

149:-

Dela dina bästa minnen 

FISKBO ram är ett bra sätt att visa din personlighet och kan användas 
hängande eller stående, horisontellt eller vertikalt. Placera dig själv, 
dina vänner eller dina upplevelser i rampljuset. Kan användas i alla rum.  

FISKBO ram 9:-/st i folie och plast. Design: M Warnhammar/A Fredriksson.  
Bildmått B10×H15cm. Vit. 002.956.53  Handla online på IKEA.se

FISKBO
 ram

 9:-/st

RIBBA ram

59:-/st

01

MOSSLANDA
tavelhylla

39:-

02

KNOPPÄNG  
ram med bild  

 349:-/set om 8

KNOPPÄNG ram med bild 349:-/set om 8 i folie och plast. Med motiv av Hanna Dalrot. 
Innehåller 8 ramar med bilder. 2st 10x15cm, 2st 13x18 cm, 1st 21x30cm, 3st 30x40cm och  
2 upphängningsmallar för collage. Design: M Warnhammar/A Fredriksson. Svart. 803.440.51

Med hjälp av de fyra upphängningsmallarna kan du hänga dina tavlor i olika 
grupperingar. Tejpa upp mallen på väggen och markera med kryss var  
spikarna ska sitta.

Använd medföljande 12 clips och 
fyra krokar för att exponera och 
enkelt byta ut dina favorit föremål.

PJÄTTERYD
tavla

399:-

NYTT
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Dekoration Dekoration

NYTT GÄSTVÄNLIG ljusstake 79:-/2st i klarglas och aluminium.  
Design: Anne Nilsson. H28cm. 303.347.09  Ljus säljs separat.

NYTT LAGRAD lykta för blockljus, inom-/ 
utomhus 199:- i lackat stål och glas.  
B13, H43cm. Svart. 903.726.37  Ljus säljs separat.

SINNLIG doftljus i glas 12:- i glas och  
paraffn/vegetabiliskt vax. H8cm.  
Söt vanilj. 203.373.98

01–03 BERÄKNA vaser i munblåst 
klarglas. Design: Susan Pryke.  
01 Vas 349:- H65cm. 203.290.39   
02 Vas 199:- H45cm. 403.279.49   
03 Vas 79:- H30cm. 603.290.42

VÄSNAS värmeljushållare 4:-/st i klarglas. Design: Ehlén 
Johansson. H6cm. 602.590.96  Värmeljus säljs separat.

194 195

GÄSTVÄNLIG
ljusstake

79:-/2st

LAGRAD
lykta för block- 
ljus, inom-/ 
utomhus

 199:-

01–02 NYTT  VILJESTARK vaser i glas.  
Design: Lisa Hilland. 01 Vas 5:- H8cm. 003.397.94  02 Vas 5:- H17cm. 003.385.77

Vänd vasen upp och ner (när den 
är tom, förstås) så får du en unik 
värmeljushållare.

NYTT STOCKHOLM 2017 värmeljushållare/vas 49:-/st  
i glas. Design: Gunnel Sahlin. Ø10, H12cm. Blå. 003.394.59

STOCKHOLM 2017
värmeljushållare/vas

49:-/st

SINNLIG
doftljus i glas

 12:-

VILJESTARK
vas

5:-

02

01

BERÄKNA vas, H65cm

 349:-
01

03

02

SUSAN PRYKE
Designer

BERÄKNA sätter blommorna i  
centrum. Varje vas är designad för 
olika storlekar av vanligt före- 
kommande snittblommor. Den har 
en bredare botten och en smalare 
öppning så att stjälkarna kan korsas 
på ett fnt sätt i vasen. Bottnens 

kurvform är också en viktig detalj 
– den gör att vasen ser ut att fyta 

och gör den lättare att greppa.

Välj din favoritdoft för att sätta 
guldkant på en vanlig måndag – 
eller för att skapa avkopplande 
stämning vilken dag som helst.

VÄSNAS
värmeljushållare

4:-/stSTOCKHOLM
ljusstake för  
3 ljus

149:-

STOCKHOLM ljusstake för 3 
ljus 149:- i rostfritt stål. Design: 
Monika Mulder. B27cm, H11cm. 
103.033.94  Ljus säljs separat.

Bladformerna ger vackra skuggor  
på bordet när ljusen är tända.

NYTT

NYTT

NYTT
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Du kan haka av ampeln och ta 
med dig örterna direkt till  
bordet eller köksbänken.

TOMAT
duschfaska

 10:-

Odling Odling

BITTERGURKA ampel 99:-/st  
i lackat stål och bambu. Design: Carl 
Hagerling. Ø29cm. H37cm. Vit/bambu. 
902.857.82  TOMAT duschfaska 10:- 
i plast. Design: Mina Karami. 35cl.  
Ljusgrön. 603.365.23

01 MUSKOT kruka 39:-/st i fintgods. Design: Susan Pryke. Innerkruka 
max. Ø15cm. H17cm. Vit. 703.081.95  02 STENBÄR kruka 199:- i rotting 
och plast. Innerkruka max. Ø24cm. H24cm. Grå. 203.432.43  

IKEA PS 2002 vattenkanna 10:-  
i plast. Design: Monika Mulder. 1,2L.  
Ljusgrön. 003.365.16

SATSUMAS piedestal 299:- i lackat stål  
och bambu. Design: Carl Hagerling. H78cm. 
Vit/bambu. 402.581.54

196 197

Din trädgård är  
bara några steg bort 

SATSUMAS
piedestal

 299:-

INGEFÄRA
kruka med  
fat, utomhus

49:-

IKEA PS 2002
vattenkanna

10:-

SOCKER
växthus

 149:-

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

BINTJE kruka 4:-/st i förzinkat 
stål. Innerkruka max. Ø9cm, H10cm. 
803.341.27

MUSKOT kruka

39:-/st

01

02

BITTERGURKA ampel

 99:-/st
INGEFÄRA kruka med fat, utom-
hus 49:- i rödlera. Design: Ann-Carin 
Wiktorsson. Innerkruka max. Ø15cm. 
H20cm. Terrakotta. 302.580.41

SMYCKA
konstgjord blomma,  
Monstera

49:-

Konstgjorda växter och blommor 
kräver ingen skötsel, men gör 
stor skillnad – inte minst denna 
som mäter 80 cm.

SMYCKA konstgjord blomma, 
Monstera 49:- i plast och stål. 
H80cm. Grön. 003.357.05
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4:-/st
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Dekoration

FULLFÖLJA sax 29:- i rostfritt stål 
och silikongummi. Design: Johanna 
Jelinek. L18cm. Svart. 202.729.81  
GIVANDE band 19:-/3st i papper. 
L15m. Svart/beige/vit. 503.400.97

NYTT UDDIG presentpapper 49:-/20 ark 
i papper. L42×B30cm. 703.400.82

GIVANDE godispåse 29:-/12st i papper.  
Design: S Edholm/L Ullenius. L12×B6, H24cm.  
Natur. 203.400.94

GIVANDE presentpappersrulle 39:-/3st i papper.  
Design: S Edholm/L Ullenius. L3×B0,7m. Natur/vit. 703.481.15   
FULLFÖLJA gelbläckpenna 19:-/3st i plast och stål.  
Design: Johanna Jelinek. Svart. 102.729.91

198

FULLFÖLJA
sax

29:-

GIVANDE band

 19:-/3st

Låt lite av naturens gröna värld ta plats inomhus

BINTJE kruka i förzinkat stål har ett naturligt skydd mot rost, och är 
både robust och kompakt. Köp ett helt gäng av dessa små krukor och 
skapa en egen skog hemma. Eller i alla fall en miniskog. 

BINTJE kruka 4:- i förzinkat stål. Innerkruka max. Ø9cm. H10cm. 803.341.27   
Handla online på IKEA.se

GIVANDE
godispåse

29:-/12st

UDDIG
presentpapper 

49:-/20 ark

Ett häfte med massor av olika 
presentpapper – toppen när det 
är kalas på gång.

GIVANDE
presentpappersrulle

 39:-/3st

BINTJE
kruka

4:-

NYTT
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Tv- och mediaförvaring Tv- och mediaförvaring

01 BESTÅ tv-möbelkombination 4224:- i folie och härdat glas. Tv-bänk 
B180×D40, H48cm. Vitrinskåp B180×D20, H38cm. Vit/SELSVIKEN högglans vit/
GLASSVIK frostat glas. 191.905.85  02 BESTÅ förvaringskombination 3850:-  
i folie och härdat glas. B120×D40, H192cm. Vit/VALVIKEN mörkblå/SINDVIK vit. 
092.054.98  03 BESTÅ tv-möbelkombination 4174:- i folie. B240×D20/40, 
H204cm. Vit/LAPPVIKEN ljusgrå. 092.020.46

200 201

02

BESTÅ
tv-möbelkombination

4174:-
03

Vitrindörrar ger dammfri och 
synlig förvaring av dina grejer. 
Flyttbart hyllplan gör att du  
kan anpassa din lösning. 

Populär eftersom mångsidighet är allt
Vårt BESTÅ system förvarar och håller ordning på 
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202 203

VITTSJÖ hylla 449:- i lackat stål, härdat 
glas och folie. Design: Johan Kroon. 
B51×D36, H175cm. Svartbrun. 502.146.78

LAIVA bokhylla 149:- i folie.  
Design: Jon Karlsson. B62×D24, H165cm.  
Svartbrun. 401.785.91

BILLY bokhylla med vitrindörrar 
1495:- i folie och härdat glas.  
Design: Gillis Lundgren. B80×D30, H202cm. 
Mörkblå. 203.238.05

BESTÅ förvaring med dörrar 1200:- i folie. 
B120×D40, H74cm. Vit/LAPPVIKEN ljusgrå. 092.078.31

NYTT STOCKHOLM 2017 skåp 3495:- i klarlackad rotting  
och massivt trä. Design: Nike Karlsson. B93×D45, H122cm.  
Rotting/ask. 303.450.72

NYTT VEBERÖD hylla 1295:- i klarlackat stål och lackad björkplywood. 
Design: Gustav Carlberg. B45×D45, H181cm. Natur. 103.433.28

VEBERÖD har ett tydligt industriellt uttryck. Naturliga märken och 
spår från tillverkningen är fullt synliga och gör varje hylla unik – 
perfekt för de saker du tycker om.

STOCKHOLM 2017
skåp

3495:-

DRAGET hylla 249:- i lackat stål. Design: Henrik Preutz.  
B60×D30, H140cm. Ljusgrå. 203.286.81

DRAGET
hylla

249:-

BILLY
bokhylla med
vitrindörrar

1495:-

En lätt metallhylla har sina fördelar. 
Tack vare isolerade hyllplan dämpas 
dessutom ljudet som kan uppstå när 
man ställer föremål på metall.

KALLAX
hylla med 
4 insatser

 995:-

BESTÅ förvaring med dörrar

 1200:-

Bara en av många möjliga kombinationer.
Du kan bygga BESTÅ för en vägg eller 
skapa en fristående förvaringslösning – 
med eller utan dörrar.

Hyllor och skåp Hyllor och skåp

KALLAX hylla med 4 insatser 995:-  
med lackad yta. B77×D39, H147cm.  
Vit. 992.070.30
Den kan även användas liggande.

VEBERÖD hylla

  1295:-

VITTSJÖ  
hylla

449:-
LAIVA
bokhylla

 149:-

Gör intryck 
med din förvaring

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

NYTT

NYTT
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Hyllor och skåp204 205

LIXHULT förvaringskombination 498:- i lackat stål. 
B35×D35, H117cm. Design: Jon Karlsson. Grön/blå. 291.616.05

FJÄLLBO hylla 995:- i betsad, klarlackad massiv furu 
och lackat stål. Design: Johan Kroon. B100×D36, H136cm. 
Svart. 703.392.91

NYTT SVALNÄS väggmonterad skrivbordskombination 2790:- 
i klarlackad bambu och lackat stål. Design: Jon Karlsson. B150×D15/25/35, 
H176cm. Bambu/vit. 291.844.52

Så mycket mer än bara hyllor. Skräddarsy din lösning med dörrar, 
lådor och hyllplan med förvaringsfack. Och med tre olika djup kan 
den få plats i princip varsomhelst. Den 35 cm djupa hyllan ger 
också en yteffektiv arbetsyta för din dator.

EKET skåpkombination med sockel 1800:- 
i folie. B140×D25/35, H182cm.  
Vit/ljusblå/mörkblå. 791.908.89

Du kan bygga EKET som du vill. Modulerna 
fnns i fera färger och storlekar, och de 
kan monteras på väggen eller placeras 
på golvet med socklar eller ben. Testa en 
asymmetrisk eller oväntad lösning.
Välj öppen förvaring eller dölj dina saker. 
Fyll en hel vägg eller sätt upp en enkel 
hylla. Och du kan förstås lägga till fer  
moduler och fytta runt dem efter behov.

EKET skåpkombination med sockel

  1800:-

FJÄLLBO
hylla

995:-
SVALNÄS
väggmonterad 
skrivbordskombination

2790:-

LIXHULT
förvaringskombination

498:-

 

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

NYTT

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Populär eftersom verklig skönhet aldrig åldras
Slitstarka produkter med hantverkskänsla – det är vår HEMNES 
 serie i ett nötskal. Under de senaste tjugo åren har den bidragit 

med ett traditionellt skandinaviskt uttryck i olika hem världen över.  
Det är det som gör serien till en IKEA favorit. 

HEMNES

Tre funktioner i en och samma 
möbel: förvaring, soffa och säng 
för en eller två personer.  

Spara plats tack  
vare  skjutdörrarna. 

02 HEMNES bokhylla 995:-/st i betsad,  klarlackad 
massiv furu. Design: Carina Bengs. B90×D37, H197cm. 
Vit. 903.717.65  03 HEMNES skåp med 2 dörrar 
1795:- i betsad,  klarlackad massiv furu. B99×D37, 
H130cm. Vit. 003.631.90  04 HEMNES vitrinskåp 
2495:- i betsad,  klarlackad massiv furu och härdat 
glas. B120×D37, H130cm. Svartbrun. 203.632.07   
05 HEMNES byrå med 5 lådor 1295:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B58×D40, H131cm. Vitbetsad. 202.471.90   
06 HEMNES dagbädd med 3 lådor 2995:-
med lackad yta. B87×L209, D83cm. Bäddmått 
80/160×200cm. Design: Carina Bengs. Vit. 
903.493.26  Madrasser säljs separat.  
07 HEMNES tv-bänk 1795:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. Design: Carina Bengs. B148×D47, 
H57cm. Vit. 802.970.21

05

06

07

HEMNES  
bokhylla

995:-/st

02

03

04

HEMNES  
byrå med 8 lådor

 1995:-
01

206 207Förvaring

 

01 HEMNES byrå med 8 lådor 1995:- i betsad, klarlackad massiv furu. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B160×D50, H96cm. Vitbetsad. 102.392.80  

Byråar måste förankras i väggen i enlighet med monteringsanvisningarna.
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Livet blir roligare med lite färg!

Du kan både organisera dina grejer och lysa upp hemmet med våra 
LIXHULT plåtskåp, med eller utan ben. Stängd förvaring innebär ett 
prydligt hem med dina saker i tryggt förvar. Du kan hålla ordning på 
viktiga papper genom att fästa dem på insidan av skåpdörren, med 
skåpet säkert förankrat i väggen.

LIXHULT förvaringskombination 498:- i lackat stål. Designer: Jon Karlsson. 
B35×D35, H117cm. Röd/blå. 091.616.11  Handla online på IKEA.se

LIXHULT
förvaringskombination

 498:-

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

HEMNES skåp med panel-/vitrindörrar 
2495:- i betsad, klarlackad massiv furu 
och härdat glas. Design: Carina Bengs. 
B90×D37, H197cm. Rödbrun. 503.717.29

HEMNES sideboard 2495:- i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Carina Bengs. B157×D47, H88cm.  
Ljusbrun. 203.092.58

FABRIKÖR vitrinskåp 1495:- i lackat 
stål och härdat glas. Design: Nike Karlsson. 
B81×D42, H113cm. Blå. 003.631.71

208 Hyllor och skåp

BRUSALI bokhylla 799:- i folie. 
B67×D33, H190cm. 2st fasta och 3st fytt-
bara hyllplan medföljer. Vit. 203.022.85

FABRIKÖR
vitrinskåp

1495:-

HEMNES
skåp med panel-/ 
vitrindörrar

2495:-

BRUSALI
bokhylla

799:-

MALSJÖ
vitrinskåp

3495:-

HEMNES
sideboard

2495:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Lådvis med  
förvaringsmöjligheter

01–04 TJENA serie i papper. Svartblå. 01 Låda med lock 29:-/st B27×D35, 
H20cm. 203.643.96  02 Låda med lock 49:-/st B32×D35, H32cm. 003.643.97   
03 Låda med fack 29:- L27×B35, H10cm. 703.643.94  04 Låda med lock 19:-/st 
B13×D26, H10cm. 403.643.95

KVARNVIK ask 149:-/set om 3  
i laminerad papp. Storlekar: 1st Ø15cm, 
H9cm. 1st Ø22cm, H12cm. 1st Ø29 cm, 
H15cm. Vit. 002.566.75

PALLRA minibyrå med 3 lådor 
179:- i papper. B31×D26, H31cm. 
Mörkgrå. 502.724.80

BRANKIS korg 149:- i klarlackat massivt trä och stål.  
Design: Carina Bengs. B36×D27, H23cm. Natur. 503.221.02

210 211Lådor och korgar Lådor och korgar

RAGGISAR korg

59:-/set om 3

NYTT RAGGISAR korg 59:-/set om 3  
i polyester. Storlekar: 2st 19x13x18cm 
och 1st 25x25x18cm. Grå. 903.480.15

BRANKIS
korg

149:-

De här lådorna är gårdagens 
nyheter – de är tillverkade av 
gamla tidningar och pappers-
förpackningar. I dag kan du 
använda dem för smycken  
och accessoarer.

KVARNVIK ask

149:-/set om 3

PALLRA
minibyrå  
med 3 lådor

 179:-

02

03 0402

FJÄLLA låda med lock 129:-/st i papper och 
stål. B40×D50, H28cm. Mörkgrå. 303.382.55

FJÄLLA
låda med lock

129:-/st

TJENA
låda med lock 

29:-/st

01

FJÄLLA
låda med lock

 39:-/st

01

01–02 FJÄLLA serie i papper och stål.  
Ljusgrön/prickig. Design: M Vinka.  
01 Låda med lock 39:-/st B22×D26, H16cm. 103.677.86   
02 Låda med lock 59:- B27×D36, H20cm. 303.677.90

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS. NYTT
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212 213

VITTSJÖ tv-bänk 399:- i lackat stål, 
härdat glas och folie. Design: Johan 
Kroon. B100×D36, H53cm. Svartbrun. 
703.034.28

MOSTORP tv-bänk 1795:- 1995:- i folie. B159×D46, H60cm.  
Högglans beige. 902.952.53

BESTÅ tv-bänk 2499:- i folie och härdat glas. B180×D40, H48cm.  
Vit/SELSVIKEN högglans ljus grågrön/GLASSVIK ljus grågrön  
klarglas. 092.306.24

BESTÅ tv-förvaringskombination 3649:- i folie och härdat glas. 
Tv-bänk B180×D40, H64cm. Vitrinskåp B180×D40, H38cm.  
Vit/LAPPVIKEN ljusgrå/SINDVIK ljusgrå klarglas. 892.031.17

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

BESTÅ tv-bänk

 2499:-

BESTÅ
tv-förvaringskombination

3649:-

BESTÅ BURS tv-bänk 1995:- i folie. Design: Mikael Warnhammar. 
B180×D41, H49cm. Högglans vit. 302.691.29

BESTÅ/EKET kombination 2724:- i folie. Tv-bänk B180×D40, 
H38cm. Vit/LAPPVIKEN vit. Väggförvaring B140×D35, H105cm.  
Vit/ljusgrå/mörkgrå. 391.927.48

LACK tv-bänk 79:- i folie. B90×D26, H45cm. Svart. 902.432.97

BESTÅ/EKET
kombination

2724:-

BESTÅ BURS
tv-bänk

 1995:-

BYÅS
tv-bänk 995:-

799:-

LACK
tv-bänk

79:-

Lek dig fram till en lösning med 
EKET. Kombinera dem som bygg-
klossar för att skapa ett unikt 
upplägg som är lätt att utöka.

Tv- och mediaförvaring Tv- och mediaförvaring

BYÅS tv-bänk 799:- 995:- med lackad yta. Design: Marcus Arvonen. 
B160×D42, H45cm. Högglans vit. 802.277.97

Se hur din tv-
hörna kan bli  
en fröjd för ögat

MOSTORP
tv-bänk 1995:-

1795:-

VITTSJÖ tv-bänk

399:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. Mät alltid tv:ns djup och bredd. Måtten ska vara mindre än tv-möbelns.
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LIATORP tv-bänk 2295:- med lackad yta.  
Design: Carina Bengs. B145×D49, H45cm. Vit. 801.166.00

FJÄLLA låda med lock 39:- i papper 
och stål. Design: M Vinka. B22×D26, 
H16cm. Ljusgrön/prickig. 103.677.86

LAPPLAND tv-möbel 1295:- med klarlackad, mönstertryckt yta. 
B183×D39, H147cm. Svartbrun. 302.851.53   
Förvaringslådor säljs separat.

MALSJÖ tv-bänk med skjutdörrar 3495:- i betsat, klarlackat 
askfaner och härdat glas. Design: Carina Bengs. B160×D48, H59cm. 
Mjukstängande skjutdörrar skyddar mot damm och sparar plats.  
Svart. 603.277.74 

BRUSALI tv-bänk 599:- i folie. B120×D36, H62cm. Vit. 703.022.97

214 215

BRIMNES tv-bänk 799:- i folie och härdat glas. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. B120×D41, H53cm. Vit. 403.376.94 

BRIMNES
tv-bänk

799:-

MALSJÖ
tv-bänk med  
skjutdörrar

3495:-

HEMNES serie i betsad, klarlackad 
massiv furu och härdat glas. Vit. 
Design: Carina Bengs. Skåp med 
panel-/vitrindörr 1795:- B49×D37, 
H197cm. 103.717.26  Vägg-/ramphylla 
995:- B149×D37, H34cm. 602.972.20  
Tv-bänk 1795:- B148×D47, H57cm. 
802.970.21  Bokhylla 799:- B49×D37, 
H197cm. 403.717.63

BRUSALI
tv-bänk

 599:-

Tv- och mediaförvaring Tv- och mediaförvaring

LAPPLAND
tv-möbel

1295:-

HEMNES
tv-bänk

 1795:-

LIATORP  
tv-bänk

2295:-

FJÄLLA
låda med lock

39:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. Mät alltid tv:ns djup och bredd. Måtten ska vara mindre än tv-möbelns.
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Arbetsplats Arbetsplats

Flexibla  
skrivbord som  
anpassar sig efter 
alla rum och faser

MICKE skrivbord 699:- med lackad yta och lackat stål.  
Design: Henrik Preutz. B105×D50, H75cm. Vit. 802.130.74  
JULES ungdomsstol 349:- med sits i lackad plywood.  
Design: Nicholai Wiig Hansen. Sits B35×D32, H37-48cm.  
Vit. 392.077.16

HELMER lådhurts på hjul 299:-  
i lackat stål. B28×D43, H69cm. 
Grön. 602.961.26  

FJÄLLBO laptopbord 599:- i betsad, klarlackad massiv furu och lackat stål. Design: 
Johan Kroon. B100×D36, H75cm. Svart. 303.397.35  KULLABERG arbetsstol 499:-  
i betsad, klarlackad björkfaner och lackat stål. Design: Sarah Fager. Sits B42×D39, 
H44–55cm. Svart. 903.255.18

MOLTE skrivbordsstol 99:- i plast 
och lackat stål. Design: Lycke von 
Schantz. Sits B39×D36, H38–51cm. 
Grå. 202.927.76

216 217

Vår första ergonomiska  
skrivbordsstol för barn kan  
justeras i sittdjup och sitthöjd.  
En storleksguide under sitsen  
hjälper till att hitta rätt inställning. VIMUND

juniorstol

699:-

MICKE
skrivbord

699:-

FJÄLLBO
laptopbord

599:-

KULLABERG
arbetsstol

499:-

HELMER
lådhurts på hjul

299:-

PÅHL skrivbord  
med hylla 895:-

749:-
PÅHL skrivbord med hylla 749:- 
895:- Lackad yta och lackat stål.  
Design: S Fager/J Jelinek. 
B96×D58cm, H59/66/72cm.  
Vit. 691.289.92   
NYTT VIMUND juniorstol 699:-  
i lackat stål med avtagbar klädsel i 
polyester. Sits B41×D37, H38–51cm. 
Rosa. 503.315.40

Barn behöver bra ergonomi, 
särskilt med tanke på deras 
växande kroppar. Vårt 
höj- och sänkbara PÅHL 
skrivbord och VIMUND 
juniorstol är designade för 
att växa med barnen och 
ge bra komfort och stöd på 
lång sikt.

MOLTE
skrivbordsstol

99:-

LINNMON/ADILS bord 169:- med lackad yta och lackat stål. 
L100×B60, H74cm. Vit/svart. 099.321.77  LENNART hurts med lådor 
99:- i lackat stål och plast. Design: Jon Karlsson. B30×D34, H56cm.  
Vit. 303.261.77

LINNMON/ADILS
bord

169:-

LENNART
hurts med lådor

99:-

NYTT

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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LENNART
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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. 318.



Arbetsplats Arbetsplats

LINNMON/ALEX bord 944:- med lackad yta och lackat stål. L150×B75, H73cm.  
Svartblå/vit. 692.226.16  ALEX påbyggnadsdel 350:- med lackad yta.  
Design: Johanna Asshoff. B120×D27, H10cm. Vit. 202.607.18

LÅNGFJÄLL arbetsstol 1095:- i polyester  
och lackat stål. Design: Eva Lilja Löwenhielm.  
Sits B53×D41, H43–53cm. 
GUNNARED blå/vit. 391.750.27

SKARSTA skrivbord sitt/stå 1995:- med lackad yta och lackat stål. 
Design: Jon Karlsson. L120×B70, H70–120cm. Manuell höj-/ och sänk-  
bar. Vit. 490.849.65  NILSERIK ståstöd 499:- med klädsel i polyester. 
Sits Ø35cm, H51–71cm. VISSLE grå/vit. 903.097.21

NYTT HEMNES skrivbord med 2 lådor 1295:- i betsad, klarlackad 
massiv furu. B120×D47, H75cm. Ljusbrun. 503.632.20  LILLHÖJDEN 
arbetsstol 599:- med avtagbar klädsel i 100% bomull. Sits B44×D44, 
H41–52cm. IDEMO svart. 102.214.02

218 219

LÅNGFJÄLL
arbetsstol

1095:-

BEKANT hörnskrivbord 
höger sitt/stå

4995:-

SKARSTA
skrivbord sitt/stå

1995:-

HEMNES
skrivbord med 2 lådor

1295:-

Eldrivet underrede – tryck på  
en knapp för att enkelt växla  
mellan att sitta och stå.

LINNMON/ADILS bord

399:-LINNMON/ADILS bord 399:-  
med lackad yta och lackat stål.  
L120×B60, H74cm. Beige. 092.141.53 

Designa ditt eget skrivbord med LINNMON 
bordsskiva som fnns i fera storlekar, 
färger och mönster. Förborrade hål gör 
den enkel att kombinera med olika  
typer av ben.

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

BEKANT hörnskrivbord höger sitt/
stå 4995:- i betsat, klarlackat askfaner 
och lackat stål. L160×B110, H65–125cm. 
Svartbrun/svart. 690.224.91  GALANT 
lådhurts på hjul 1495:- i betsat, klar-
lackat askfaner och massiv bok. Design: 
K Malmvall/E Lilja Löwenhielm. B45×D60, 
H55cm. Svartbrun. 203.497.11  MARKUS 
arbetsstol 1295:- med klädsel i polyester. 
Design: Henrik Preutz. Sits B53×D47, 
H48–57cm. VISSLE mörkgrå. 702.611.50

BEKANT serie är testad och 
godkänd för professionellt 
bruk, och kan tryggt användas 
i hemmet. Bordsskivan består 
av slitstarkt, fäcktåligt faner 
och fnns i olika färger och  
former, inklusive en variant 
med plats för två.

Den här påbyggnadsdelen  
gör det lätt att lägga till  
extra förvaring – och att  
snabbt rensa skrivbordet.

LINNMON/ALEX
bord

944:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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360 grader av komfort

KULLABERG är en arbetsstol i äldre industristil, men med moderna 
funktioner. Den är robust, slitstark och kan justeras på höjden.  
Metallringen nedtill fungerar som fotstöd och handtaget på ryggstödet 
gör den lätt att fytta. 

KULLABERG arbetsstol 499:-/st i betsad, klarlackad björkfaner/furu och lackat 
stål. Design: Sarah Fager. Sits B42×D39, H44–55cm. Svart. 903.255.18  Furu/svart. 
103.203.41  Handla online på IKEA.se

KULLABERG
 arbetsstol

499:-/st

Arbetsplats

KULLABERG skrivbord 1295:- 
i klarlackad massiv furu och lackat 
stål. Design: Ebba Strandmark.
B110×D70, H75cm. Furu/svart. 
691.625.99

KNOTTEN ståbord 1495:- i tonad, klarlackad 
massiv björk. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B62×D48, H105cm. Vit björk. 302.994.85

BYLLAN laptopstöd 129:- i polyester och plast. Avtagbar 
klädsel. B51×D38, H8cm. VISSLE grå/svart. 902.782.44

ISBERGET ställ för surfplatta 25:- i plast.  
Design: Sarah Fager. B25×D25, H9cm. Vit. 203.025.96

220

LILLÅSEN skrivbord 1295:- 
i klarlackad bambu och lackat stål. 
Design: Mikael Axelsson. L102×B49, H74cm.  
Bambu/vit. 902.782.77

BYLLAN
laptopstöd

 129:-

KULLABERG
skrivbord

1295:-

Lådorna är särskilt anpassade för 
att rymma en bunt A4-papper.

LILLÅSEN
skrivbord

 1295:-

ISBERGET
ställ för surfplatta

25:-

KNOTTEN
ståbord

1495:-
360 grader av komfort
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gör den lätt att fytta. 

KULLABERG arbetsstol 499:-/st i betsad, klarlackad björkfaner/furu och lackat 
stål. Design: Sarah Fager. Sits B42×D39, H44–55cm. Svart. 903.255.18  Furu/svart. 
103.203.41  Handla online på IKEA.se

KULLABERG
 arbetsstol

499:-/st

Arbetsplats

KULLABERG skrivbord 1295:- 
i klarlackad massiv furu och lackat 
stål. Design: Ebba Strandmark.
B110×D70, H75cm. Furu/svart. 
691.625.99

KNOTTEN ståbord 1495:- i tonad, klarlackad 
massiv björk. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B62×D48, H105cm. Vit björk. 302.994.85

BYLLAN laptopstöd 129:- i polyester och plast. Avtagbar 
klädsel. B51×D38, H8cm. VISSLE grå/svart. 902.782.44

ISBERGET ställ för surfplatta 25:- i plast.  
Design: Sarah Fager. B25×D25, H9cm. Vit. 203.025.96
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LILLÅSEN skrivbord 1295:- 
i klarlackad bambu och lackat stål. 
Design: Mikael Axelsson. L102×B49, H74cm.  
Bambu/vit. 902.782.77

BYLLAN
laptopstöd

 129:-

KULLABERG
skrivbord

1295:-

Lådorna är särskilt anpassade för 
att rymma en bunt A4-papper.

LILLÅSEN
skrivbord

 1295:-

ISBERGET
ställ för surfplatta

25:-

KNOTTEN
ståbord

1495:-



Belysning

NYTT TRÅDFRI gateway 299:- i plast. Du kan använda 
TRÅDFRI gateway och app för att skapa fera grupper med ljus-
källor och styra dem på olika sätt. Ø11, H5cm. Vit. 403.378.06

Välj belysning till ett 
mer personligt hem

222 223

IDEBO kabelväska 49:- i plast och mässing. 
B19×D39, H29cm. Grå. 903.364.04

NYTT TRÅDFRI set för dimning 179:- i plast. Det är enkelt att komma igång med ett 
färdigt TRÅDFRI smart set som innehåller den trådlösa dimmern och 1st TRÅDFRI LED 
ljuskälla E27 (stor sockel) med varmvitt ljus (2700K). Ø5cm. 803.498.88

VINNINGE batteriladdare/LADDA laddningsbart batteri, 
4st 59:- i plast och stål. 2 separata laddningskanaler gör att du 
kan ladda 1 till 2 laddningsbara batterier samtidigt och blanda 
AA- och AAA-batterier. Laddaren har USB-kabel. L8×B4, H3cm. 
Batterier är inräknade i priset men plockas separat. 592.481.79

OLLSTA lampskärm 49:- i textil och stål. Ø27, 
H18cm. Grå. 003.262.11  VARV bordslampfot med 
trådlös laddning 500:- i stål och plast. Design: Eva 
Lilja Löwenhielm. H35cm. IKEA. Modell B1404-1 VARV. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Vit. 403.040.47

TRÅDFRI
set för dimning

179:-

TRÅDFRI
gateway

299:-

FLOALT
LED ljuspanel med  
tråd lös styrning

1295:-/st

OLLSTA
lampskärm

49:-
Designa belysningen med din 
telefon och ta fram olika ljusinställ-
ningar för tidiga morgnar och sena 
kvällar, matlagning eller arbete. 

Fixa ”fönster” där du inte har 
några med LED ljuspaneler  
som du kan sätta upp på  
väggen eller i taket. 

Lägg till trådlös dimning till  
lampor med standardsockel, 
även mormors ljuskrona.

NYTT FLOALT serie i plast och aluminium. Design: Mikael Warnhammar. 
Dessa ljusarmaturer har inbyggda lysdiodlampor i energiklasserna A++ 
till A. Lamporna i ljusarmaturerna kan inte bytas ut. FLOALT LED ljus-
panel 799:-/st B30×H30cm. IKEA. Modell L1527 FLOALT. 403.322.10  
FLOALT LED ljuspanel 1295:-/st B30×H90cm. IKEA. Modell L1528 
FLOALT. 303.030.72

IDEBO
kabelväska

49:-

Ett praktiskt sätt att dölja ett 
fult grenuttag och alla kablar.

TRÅDFRI
fjärrkontroll

149:-

TRÅDFRI fjärrkontroll 149:-  
Du kan använda fjärrkontrollen  
TRÅDFRI för att samtidigt styra upp  
till 10st LED lampor, LED ljuspaneler  
eller LED ljusdörrar och dimma, släcka, 
tända och stegvis byta från varmt till 
kallt ljus. Ø7, H2cm. 303.388.49  RODD 
bordslampfot 100:- 130:-/st i lackat 
stål. H35cm. IKEA. Modell B0910 RODD. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas: A++ till D.  
Vit. 503.027.07  JÄRA lampskärm  
39:-/st i polyester, plast och stål. Ø25, 
H19cm. Vit. 003.283.52  Grå. 703.283.58

RODD bords   - 
lampfot 130:-

100:-/st

NORDMÄRKE trippelplatta för trådlös laddning 649:- Du kan enkelt ladda din 
smartphone trådlöst. Om mobilen stödjer trådlös laddning placerar du den bara på 
laddningsplattan. Om inte, kan du komplettera mobilen med mobilskalet VITAHULT 
för trådlös laddning. Design: David Wahl. L31×B13, H2cm. Vit. 503.083.18

NORDMÄRKE
trippelplatta för  
trådlös laddning

649:-

VINNINGE/
LADDA
laddare och batteri

59:-

Skapa rätt stämning utan att 
behöva lämna soffan. Du kan 
tända, dimma och reglera 
belysningen från varmt till 
kallt ljus. 

NYTT

NYTT
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FORSÅ arbetslampa 179:- i förnicklat 
stål. Ø12, H35cm. IKEA. Modell A0501 
FORSÅ. I denna lampa kan ljuskällor i 
följande energiklasser användas:  
A++ till D. 801.467.63

RANARP vägg-/klämspot 199:- i lackat stål.  
Ø14, D34cm. IKEA. Modell V1211 RANARP. I denna 
lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas:  
A++ till D. Svart. 703.313.94

NYTT NYMÅNE takspot med 4 spotar 499:-  
i lackat stål, aluminium och plast. Design: Håkan 
Olsson. L73, H12cm. IKEA. Modell S1602 NYMÅNE. 
I denna lampa kan ljuskällor i följande energi
klasser användas: A++ till D. Vit. 703.377.01

NYMÅNE taklampa 399:- i lackat stål och plast. 
Design: Ola Wihlborg. Ø40cm. IKEA. Modell T1606 
NYMÅNE. I denna lampa kan ljuskällor i följande 
energi klasser användas: A++ till D. Vit. 703.362.64

JANSJÖ LED arbetslampa 99:-  
i lackat aluminium och stål. Design: 
A Efverlund/J Jelinek. H60cm. 
IKEA. Modell B1422 JANSJÖ. Denna 
ljusarmatur har inbyggda lysdiod
lampor i energiklasserna A++ till A. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte 
bytas ut. Svart. 501.632.02

FORSÅ
arbetslampa

179:-

JANSJÖ
LED arbetslampa

 99:-

FOTO taklampa 199:- i lackat aluminium. 
Ø38cm. IKEA. Modell T0704 FOTO. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Blå. 903.259.43

TERTIAL arbetslampa 79:- i lackat stål. Skärm 
Ø17cm. IKEA. Modell A1602F TERTIAL. I denna 
lampa kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Gul. 403.728.66 

NYMÅNE takspot  
med 4 spotar

499:-
Placera din telefon på lampans  
inbyggda laddare och ladda  
den trådlöst.

RANARP
vägg/klämspot

199:-

Ditt hem förtjänar  
den bästa belysningen

TERTIAL
arbetslampa

79:-

NYMÅNE taklampa

 399:-
HEKTAR serie i lackat stål. Vit. Design: Ola Wihlborg. I dessa 
lampor kan ljuskällor i följande energiklasser användas: A++ 
till D. Taklampa 599:-699:- Ø47cm. IKEA. Modell T1029 
HEKTAR. 903.262.59  Taklampa 199:- Ø22cm. IKEA. Modell 
T1028 HEKTAR. 803.262.26  Golvlampa 599:- Ø32, H181cm. 
IKEA. Modell G1014 HEKTAR. 903.234.73  Arbetslampa med 
trådlös laddning 599:- Ø16cm. IKEA. Modell A1502 HEKTAR. 
103.359.41

HEKTAR har ett överdimensionerat lamphuvud som 
ger karaktär åt serien. Golvlampan ger dig två olika 
typer av ljus – bra, koncentrerat ljus att läsa i och bra 
allmänbelysning för mindre områden.

Ett mjukt ljus lyser uppåt genom 
lampans ovansida medan gallret 
på undersidan fungerar  
som bländskydd.

MELODI taklampa 49:- i plast.  
Design: Monika Mulder. Ø28cm. 
IKEA. Modell T0706 MELODI.  
I denna lampa kan ljuskällor i  
följande energiklasser användas: 
A++ till D. Vit. 000.379.80

FOTO
taklampa

 199:-

HEKTAR
taklampa 699:

599:-

MELODI
taklampa

49:-

NYTT
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SVARTRÅ LED ljusslinga med 12 ljus 
299:- IKEA. Modell U1501 SVARTRÅ. Total-
längd 8,4m varav sladdlängd 4m. Denna 
ljusarmatur har inbyggda lys diodlampor i 
energiklasserna A++ till A. Lamporna i ljus-
armaturen kan inte bytas ut. LED livstid ca 
20 000 timmar. Svart/utomhus. 603.343.74

TVÄRS bordslampa 19:- i plast. Design: Carl Öjerstam.  
Ø18, H17cm. IKEA. Modell B1604 TVÄRS. I denna lampa kan ljuskällor  
i följande energiklasser användas: A++ till D. Vit. 203.561.36

SOLLEFTEÅ golvlampa 199:-  
i rispapper, stål och plast. Design: Maria 
Vinka. Ø33, H128cm. IKEA. Modell G1412 
SOLLEFTEÅ. I denna lampa kan ljuskällor i 
följande energiklasser användas: A++ till 
D. Vit. 403.001.10

SINNERLIG bordslampa 299:- i frostat glas och kork. Design: Ilse  
Crawford. Ø18, H22cm. IKEA. Modell B1509F SINNERLIG. I denna 
lampa kan ljus källor i följande energiklasser användas: A++ till E. 
503.057.77

01 RICKARUM bordslampa 399:- i stengods och polyester. Ø34, 
H47cm. IKEA. Modell B1606 RICKARUM. I denna lampa kan ljuskällor i  
följande energiklasser användas: A++ till D. Silverfärgad/vit. 
803.495.34  02 ÅRSTID bordslampa 199:- i förnicklat stål och 
polyester. Ø22, H55cm. IKEA. Modell B9819-1 ÅRSTID. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energi klasser användas: A++ till D. Mässing/vit. 
303.213.73

NYTT LAMPAN bordslampa 49:-/st i plast. Design: Carl Öjerstam. H29cm. IKEA. 
Modell B0201 LAMPAN. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser användas: 
A++ till D. Guldfärgad. 703.424.39  Silverfärgad. 803.564.16

NYTT HOVNÄS bordslampa 599:- i förkromat stål/aluminium.  
Design: Lycke von Schantz. B42, H60cm. IKEA. Modell B1526 
HOVNÄS. Denna lampa säljs med en ljuskälla i energiklass A++. 
403.888.53

HOVNÄS
bordslampa

599:-

LAMPAN
bordslampa

49:-/st

SOLLEFTEÅ
golvlampa

199:-

SINNERLIG
bordslampa

299:-

SVARTRÅ
LED ljusslinga med 12 ljus

299:-

RICKARUM
bordslampa

399:-

01

02

NYTT STOCKHOLM 2017 serie  
i förkromat stål och härdat glas.  
Design: Ola Wihlborg. I dessa lam-
por kan ljuskällor i följande energik-
lasser användas: A++ till D. Bords-
lampa 449:- Ø24, H32cm. IKEA. 
Modell B1524F STOCKHOLM 2017. 
303.435.39  Golvlampa 699:- Ø30, 
H140cm. IKEA. Modell G1519F 
STOCKHOLM 2017. 503.435.38

STOCKHOLM 2017
golvlampa

699:-

LED lampor ger väggar eller hyllor 
ett varmt och dekorativt sken.

CARL ÖJERSTAM OCH 
MAGNUS ELEBÄCK
Designer

LAMPAN är ett skolboksexempel 
på IKEA design. För att hålla nere 
priset för de många människorna, 
strippade vi ner den till endast fyra 
delar och fokuserade på kvaliteten. 
Sedan använde vi skärmen som 
förpackning för att spara resurser. 
Vi har uppdaterat utseendet, men 
designen har inte ändrats sedan år 
2000. Att den har varit så populär 
under alla dessa år är nog det bästa 
betyget och ett tecken på att den är 
lätt att leva med.

TVÄRS
bordslampa

19:-

NYTT

NYTT
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NYTT HOVNÄS bordslampa 599:- i förkromat stål/aluminium.  
Design: Lycke von Schantz. B42, H60cm. IKEA. Modell B1526 
HOVNÄS. Denna lampa säljs med en ljuskälla i energiklass A++. 
403.888.53

HOVNÄS
bordslampa

599:-

LAMPAN
bordslampa

49:-/st

SOLLEFTEÅ
golvlampa

199:-

SINNERLIG
bordslampa

299:-

SVARTRÅ
LED ljusslinga med 12 ljus

299:-

RICKARUM
bordslampa

399:-

01

02

NYTT STOCKHOLM 2017 serie  
i förkromat stål och härdat glas.  
Design: Ola Wihlborg. I dessa lam-
por kan ljuskällor i följande energik-
lasser användas: A++ till D. Bords-
lampa 449:- Ø24, H32cm. IKEA. 
Modell B1524F STOCKHOLM 2017. 
303.435.39  Golvlampa 699:- Ø30, 
H140cm. IKEA. Modell G1519F 
STOCKHOLM 2017. 503.435.38

STOCKHOLM 2017
golvlampa

699:-

LED lampor ger väggar eller hyllor 
ett varmt och dekorativt sken.

CARL ÖJERSTAM OCH 
MAGNUS ELEBÄCK
Designer
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priset för de många människorna, 
strippade vi ner den till endast fyra 
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Sedan använde vi skärmen som 
förpackning för att spara resurser. 
Vi har uppdaterat utseendet, men 
designen har inte ändrats sedan år 
2000. Att den har varit så populär 
under alla dessa år är nog det bästa 
betyget och ett tecken på att den är 
lätt att leva med.

TVÄRS
bordslampa

19:-

NYTT

NYTT

NYTT



Belysning228

Fokuserad belysning för dina aktiviteter

Du kan rikta ljuset från TERTIAL arbetslampa dit du vill eftersom  
lampans arm och huvud går att justera. Den robusta retrostilen gör att 
den passar lika bra på kontoret som hemma. Sätt fast den på en vägg 
eller i ett skrivbord. 

TERTIAL arbetslampa 79:-/st i lackat stål. Skärm Ø17cm. IKEA.  
Modell A1602F TERTIAL. I denna lampa kan ljuskällor i följande energiklasser  
användas: A++ till D. Vit. 703.554.55  Gul. 403.728.66  Handla online på IKEA.se

 TERTIAL
arbetslampa

 79:-/st

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

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

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 energi  klasser 
användas: A++ till D. Vit/silverfärgad. 203.049.01 

LYSBOJ plafond 25:- i plast. 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 starkare och mjukare 
ljus genom att dra i snörena. När 
lampan ändrar form återspeglas 
mönstret även på dina väggar.

IKEA PS 2014
taklampa

 1295:-/st

SVIRVEL
taklampa

149:-

HÖLJES
pendellampa 

249:-

LYSBOJ
plafond

25:-
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Slitstark nog för att hålla en livstid och helt återvinningsbar. DELAKTIG soffa börjar säljas i februari 2018.

Bli delaktig.
Ett samarbete mellan IKEA och designern Tom Dixon 

har resulterat i en ny sofserie som bygger på en gemen-

sam plattform där alla kan ta del av arbetet med  

att göra DELAKTIG helt till sin egen. »

ÄLMHULT,  SVER IGE

– REPORTAGE –

NYFIKEN PÅ 

NY DESIGN

SID. 230–237

BLI DELAKTIG
ÄLMHULT, SVERIGE

KLÄDD SOM ETT TÄLT

EN HANDGJORD 
KLASSIKER

LĂPUȘ, RUMÄNIEN

MED PASSION FÖR 
PRODUKTION
ÄLMHULT, SWEDEN

ANATOMIN HOS EN  
HIPPO-KROKODIL
HO CHI MINH-STADEN,  

VIETNAM
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Den klassiska öronlapps
fåtöljen görs fortfarande för 
hand. STRANDMON öron
lappsfåtölj 1795: 1995:

En handgjord 
klassiker 

LĂPUȘ, RUMÄNIEN

KLÄDD SOM  
ETT TÄLT

För urbana nomader är en vanlig gar-

derob inget bra alternativ. Nu har IKEA 

tagit fram den idealiska produkten.

– Många vill ha garderober som är lätta 

att bära och enkla att ta med sig, säger Mark 

D’Souza, produktutvecklare på IKEA.

Därför skapades VUKU, en garderob som 

bara väger två kilo och som kan monteras och 

demonteras på en kaferast.

– Ett tält erbjuder den perfekta kombina-

tionen av låg vikt, kort monteringstid, bär-

barhet, slitstyrka och ett lågt pris. Det var 

så idén föddes.

Lösningen är verkligen superenkel: en 

stomme i robusta glasfberstänger och ett 

överdrag i slitstark tältduk. 

– Vik ut överdraget och sätt in stängerna, 

sedan är det klart. Ännu bättre är att VUKU 

kostar under hundralappen!

Se hur smart konstruerad VUKU garderoben är  
i IKEA katalog appen.

T
ekniken idag och dess möjlig-

heter att sprida och dela idéer 

har varit en enorm inspiration i  

designprocessen. Det här är en 

sofösning, men också en gemensam platt-

form som kan skräddarsys med tillbehör och 

påbyggnadsdelar. Nu uppmuntrar IKEA, 

kanske för första gången någonsin, både  

företag och människor att bli delaktiga. 

Så här funkar det: sofstommen är byggd 

på ett sätt så att du, eller någon annan, 

enkelt kan anpassa produkten genom att 

lägga till en huvudgavel, en kudde, en 

lampa eller kanske något som förvandlar 

den till en plats där du kan sitta och jobba. 

Tillbehör och påbyggnadsdelar kommer att 

fnnas på IKEA samt i Tom Dixons butiker. 

JU FLER, DESTO BÄTTRE
Tom Dixon berättar att han blev fascinerad 

av hackeridéerna omkring IKEA produk-

terna och alla människor som förvandlar 

dem till något väldigt unikt och personligt. 

– Jag kände att jag ville utforska det lite 

närmare, säger han. 

För att få idéer och energi, bad IKEA och 

Tom 75 mastersstudenter från universitet i 

London, New York och Tokyo att fundera på 

olika sätt att använda plattformen. 

– När jag såg deras idéer insåg jag po-

tentialen i projektet och att det kollaborati-

va sättet att tänka faktiskt fungerar.

Men varför samarbeta med IKEA? 

– För att jag kände att jag skulle kunna 

lära mig massor. Och jag har aldrig velat 

kategoriseras i ett särskilt fack, svarar han.

IKEA och Tom diskuterade huruvida 

detta är en sofa eller något annat. Men 

det har egentligen ingen betydelse. Det är 

en plats som var och en kan anpassa och 

använda som man själv vill. 

Stommen i aluminium är slitstark nog 

för att hålla en livstid och är helt återvin-

ningsbar. Så släng den inte om du någon 

gång ledsnar på den. Gör DELAKTIG till 

något annat och nytt i stället. 

Fortsätt att vara delaktig.

S
TRANDMON betraktas som en riktig 

IKEA klassiker, en öronlappsfåtölj som 

ursprungligen lanserades på 1950-talet. 

Och precis som originalet görs den fort-

farande för hand. Välkommen till den plats där 

människorna värnar sina hantverkstraditioner: 

Transsylvanien.

Ett landskap med böljande kullar, bördiga 

åkermarker och betande boskap, allt inramat av 

bergskedjan Karpaternas snöklädda toppar. Här 

vet man hur man tar vara på sina resurser och 

här är traditionen att bygga saker med sina egna 

händer väldigt stark. Det är också här IKEA 

tillverkar en av sina mest klassiska produkter. 

Fåtöljen sätts samman för hand, steg för steg. 

Varje person som jobbar med fåtöljen har speci-

fka färdigheter eller en specialutbildning. Vissa 
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moment i processen är viktigare än andra. 

Stoppningen av armstöden, när man sträcker 

och klär möbeltyget runt den rundade ytan, är 

ett sådant exempel. En annan viktig detalj är 

vecken runt knapparna. De får varken vara 

för många eller för få.  

Nicolae Muresan är en erfaren möbeltapet-

serare och har jobbat här i 12 år. Han är född 

och uppvuxen i området och hantverket är 

djupt rotat i hans vardag.

– Ända sedan jag var liten, har jag varit 

intresserad av tekniska saker och hur de 

tillverkas. 

”När något går sönder i  

våra trakter, måste man  

laga det själv.” 

Handgjorda produkter borgar för kvalitet, men 

det fnns också en trygghet i vetskapen om att 

varje fåtölj är noggrant testad. Öronlapparna 

utsätts för tryck och stötar – inte från mänsk-

liga händer utan från en robot kallad S13.

STRANDMON är så mycket mer än vad man ser vid 
första anblicken. Gå till IKEA katalogappen.

Armstöd, ryggstöd och sidobord: allt kan fyttas runt 
som du själv vill. DELAKTIG soffa.

Lampan kan placeras varsomhelst på 
soffstommen. DELAKTIG lampa.

GLADA MINER: Marcus 
Engman, designchef på IKEA, 
och Tom Dixon är nöjda med 
samarbetet.

”I ett samarbete 

bör det fnnas  

en ömsesidig 

fascination.”

Se flmen om  
DELAKTIG i IKEA  
katalogappen.
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Slitstark, stapelbar och kräver ingen montering. Karmstolen är dessutom UV-behandlad 
för utökad livslängd och kan användas både inne och ute. YPPERLIG 595:-

Den justerbara LED-lampan har även 
en  dimmerfunktion. YPPERLIG 449:-

Ljusstaken fnns i tre fnstämda 
färger. YPPERLIG 39:-/st

Satsborden kan användas överallt i hemmet, 
tillsammans eller var för sig. YPPERLIG 595:-

Med passion för 
produktion

IKEA och det danska designföretaget HAY såg en möjlighet 

till ett givande samarbete. Resultatet är YPPERLIG, en  

kollektion med jordnära och användbara produkter som  

hålls samman av en subtil färgskala. 

ÄLMHULT,  SVER IGE 

M 
en varför gör man den här 

typen av samarbeten? 

– På IKEA ser vi det som 

ett sätt att lära av varandra, 

så att vi kan bli bättre på att göra bättre 

produkter, säger Marcus Engman, design-

chef på IKEA.

YPPERLIG har utvecklats i samarbe-

te med Rolf och Mette Hay, det äkta paret 

och designerduon bakom HAY. Kollektionen 

omfattar sofor, mat- och sofbord, stolar, 

bordslampor, bänkar, kuddar och även 

en uppdaterad version av IKEA kassen. 

Förhållningssättet var att betrakta varje 

produkt som ett individuellt objekt.

– Vi ville vara sanna mot IKEA, och 

skapa ärliga och rejäla produkter till bra 

priser och med lång livslängd, förklarar 

Mette.

PRODUKTION ÄR DESIGN
Ett exempel på en sådan produkt är 

YPPERLIG karmstol som har formspru-

tats i ett stycke. Resultatet är en bekväm, 

hållbar och ändå lätt karmstol som är god-

känd för användning i ofentliga miljöer. 

– Vi är formgivare, men har en genuin 

passion för hur saker tillverkas, säger Rolf. 

Det vi har gjort för IKEA ser inte ut som 

HAY. IKEA tillverkar på ett helt annat sätt, 

så naturligtvis blir produkten också något 

annat. För oss är produktion design.

En annan typisk produkt är den upp-

daterade FRAKTA kassen.

– Det är en av de mest kända IKEA pro-

dukterna, men den uppskattas inte som ett 

designföremål. Vi har behållit måtten och 

uppdaterat den med nya mönster och fär-

ger, säger Mette. Vi ser det som en hyllning 

till en ikonisk produkt.

”Vi är formgivare, men har  

en genuin passion för hur  

saker tillverkas.”
– Rolf Hay

– Vi har lärt oss massor av det här sam-

arbetet: enkelheten i IKEA värdekedjan 

och hur man gör något som är komplicerat 

enklare och därmed bättre och mindre dyrt, 

säger Rolf och Mette Hay. 

Och vad har IKEA lärt sig av HAY? 

– Jag tror att en mer intressant fråga 

är den här: vad får våra kunder ut av det 

här samarbetet? Jo, ännu bättre IKEA pro-

dukter – med lite av HAY-magin, avslutar 

Marcus Engman. 
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NAMN: Rolf och Mette Hay, det 
äkta paret och designer duon 
bakom design- och möbel-
företaget HAY som grundades 
2002. 

FRÅN: Köpenhamn, Danmark

HAY-versionen av IKEA kassen 
är gjord i vit och skogsgrön 
vävplast med mossgröna 
handtag. YPPERLIG 15:-

Se mer av YPPERLIG i IKEA 
katalogappen.
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ÄLMHULT,  SVER IGE 
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dukter – med lite av HAY-magin, avslutar 

Marcus Engman. 

235

NAMN: Rolf och Mette Hay, det 
äkta paret och designer duon 
bakom design- och möbel-
företaget HAY som grundades 
2002. 

FRÅN: Köpenhamn, Danmark

HAY-versionen av IKEA kassen 
är gjord i vit och skogsgrön 
vävplast med mossgröna 
handtag. YPPERLIG 15:-

Se mer av YPPERLIG i IKEA 
katalogappen.



Hippo-krokodilen är designad av 10-åriga Sonja från Tyskland, en av vinnarna i årets IKEA FAMILY teckningstävling. Hennes teckning  

har nu blivit en riktig SAGOSKATT mjukleksak efter att ha tillverkats och testats i Vietnam. Den börjar säljas i november 2017.

Anatomin hos  
en hippo-krokodil

Gosedjuret berättar om de hårda prövningar det fck utstå i de 

stränga säkerhetstesterna hos IKEA. Vår hippo-krokodil har många 

frågor, och får bland annat veta vad det egentligen betyder  

att se saker ur ett barns perspektiv.

HO CHI  MINH-STADEN,  V IETNAM

Ä
ven om jag är ett mjukt gosedjur 

så är jag ingen mjukis. Säker-

hetstesterna på fabriken, som 

den där dragmaskinen … det 

var helt klart ingen lek. Men vi klarade det. 

Både jag och mina kompisar. 

Jag var tvungen att ta reda på or-

saken till allt detta. Så när jag träfade 

Bodil Fritjofsson på födelsedagskalaset för  

Barnens IKEA hade jag bestämt mig för att 

ställa de tufa frågorna först.

Är tårtan till mig?

– Den är till oss alla! Barnens IKEA  

föddes 1997 i Älmhult och fyller nu 20 år.

Alltså, jag behöver tårta. Jag har bli-

vit dragen i, jag har blivit scannad … 

Vad händer på Barnens IKEA? 

– Det är för att du ska vara 100% säker 

för barn att leka med. Nolltolerans mot  

säkerhets- och hälsorisker, du vet. Här,  

ta lite tårta.

Jag kan ta två bitar. Vad gör ni mer?

– Jo, leken är ju viktig för vår utveckling, 

så vi vill inspirera människor att leka mer! 

Vi utgår alltid från barnets perspektiv och 

utvecklar produkter baserade på hur barn 

faktiskt leker.
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Se mig djupt i mina broderade ögon. De är 
mycket säkrare än ögon av plast eller glas, 
som kan lossna och bli en risk för små barn 
som stoppar dem i munnen.

Inte för att du BORDE peta i mina näsborrar. Men om 
du absolut inte kan låta bli så är det helt säkert. De är 
mjuka och vida så att barn inte ska kunna skada sig 
eller fastna.

Tyget jag är gjord av innehåller inga skadliga  
kemikalier. Och färgen färgar inte av sig, oavsett hur 
mycket du tuggar på mig. Jag kan till och med tvättas 
i maskin!

Om du tycker min svans är 
kort (fast det är den inte!) 
så fnns det en bra anledning. 
Den är max 22 cm för att barn 
under tre år inte ska riskera  
att få den runt halsen.

Säkerhets-
tester

Vi gosedjur utsätts för 

otroliga prövningar  

innan vi kan leka. 

1. Här är jag på väg genom 

metalldetektorn som kollar att 

det inte fnns några nålar  

eller häftklamrar kvar i mig. 

2. Dragtestet! För att se till att 

jag inte går sönder om två barn 

skulle bråka om mig. 10 kilos 

tryck i 10 sekunder!

3. Vi klarade det! Jag och gäng-

et frar att vi är säkra för barn att 

leka med och att vi nu kan skickas 

ut till IKEA varu husen!

Du är ju inget barn. Så hur kan du 

veta det? 

– Tack vare massor av forskning. Vi har  

genomfört världens största forskningsstudie 

om lek och intervjuat närmare 30 000 föräldrar 

och barn i 12 länder. 

Så vad fck ni reda på? Ska bara ta lite 

mer tårta…

–  Ta tuschpennor till exempel. Barn 

tuggar på dem, glömmer att sätta på  

korken, hamrar pennspetsen mot bordet. 

Så i stället för att säga ”var försiktig med 

pennan”, så gör vi pennor som klarar detta 

så att barnen kan leka som de gör. Eller ta 

hållbarhets aspekten.Vi gör förstås med vetna 

material val men vi gör också produkter 

som inspirerar barn till att fundera på hur  

planeten fungerar. Till exempel en handdriven 

fcklampa som genom lek lär barn att energi 

är en ändlig resurs.

Är tårta en ändlig resurs? Tänkte jag 

skulle ta det sista… Och jag tror att 

jag är redo för mer lek nu!

Se mina vilda äventyr i Vietnam i  
IKEA  katalogappen.
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Matbord och stolar

INGATORP klaffbord 995:- med lackad yta. Design: Carina Bengs. 
L59/88/117×B78, H74cm. Vit. 102.224.06  INGOLF stol 425:- 499:- 
i lackat massivt trä. Design: Carina Bengs. B43×D52, H91cm. Sits H44cm.  
Vit. 701.032.50

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

ADDE stol 99:-/st i lackat stål och 
plast. Design: Marcus Arvonen. 
B39×D47, H77cm. Sits H45cm. Svart. 
902.142.85  TÄRENDÖ bord 289:- 
i lackat stål och melaminfolie. 
L110×B67, H74cm. Svart. 990.004.83

NORRARYD stol 475:- 595:- i betsad, klarlackad massiv bok och bokfaner. 
Design: Nike Karlsson. B47×D51, H83cm. Sits H47cm. Svart. 402.808.43  
HENRIKSDAL stol med lång klädsel 699:- i betsad, klarlackad massiv ek 
och 100% bomull. B51×D58, H97cm. Sits H47cm. Brunsvart/BLEKINGE vit. 
498.500.61

TERJE klappstol 139:-/st i betsad, klarlackad 
massiv bok. Design: Lars Norinder. B44×D51, 
H77cm. Sits H46cm. Röd. 402.256.77

Flexibla matplatser  
för en eller för många
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NORRÅKER serie i betsad, klarlackad massiv björk och björkfaner. 
Design: J Karlsson/N Karlsson. Stol 695:-/st B41×D50, H81cm. 
Sits H45cm. Svart. 003.015.26  Bord 1395:- L125×B74, H74cm.  
Vit björk. 002.908.15  Bänk 599:- L103×B29, H45cm.  
Vit björk. 802.753.40

Stolen är tålig och uppfyller kraven för restaurangbruk 
och det innebär att den också klarar vardagslivet hemma 
utan problem. De rundande hörnen på bordet och bänken 
i slitstark, massiv björk ger en barnvänlig känsla.

ADDE stol

99:-/st

NORRARYD
stol 595:-

475:-

INGOLF
stol 499:-

425:-

INGATORP
klaffbord

995:-

Avtagbar och tvättbar klädsel  
gör att du slipper oroa dig för spill.

TERJE
klappstol

139:-/st

RÅSKOG
pall

199:-

Stapelbar så att du enkelt kan 
förvara extra stolar i ett hörn 
eller förråd.

NORRÅKER
bord

1395:-

NORRÅKER stol 695:- i betsad, klar lackad 
massiv björk och björkfaner. Design:  
J Karlsson/N Karlsson. B41×D50, H81cm.  
Sits H45cm. Vit björk. 402.753.42

NORRÅKER stol

 695:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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BJURSTA utdragbart bord 1695:-  
i betsat, klarlackat askfaner. Design: 
Tord Björklund. L140/180/220×B84, 
H74cm. Brunsvart. 301.162.64   
SVENBERTIL stol 395:-/st i betsat, 
klarlackat ekfaner och lackat stål. 
B52×D50, H84cm. Sits H46cm. Svart/
BRORINGE svart. 991.976.96

SVENBERTIL karmstol 545:- i betsat, klarlackat ekfaner,
förkromat stål och syntetiskt gummi. B53×D50, H84cm. Sits 
H46cm. Svart/DIETMAR förkromad. 191.976.95  LEIFARNE 
stol 395:- i lackat stål och förstärkt plast. B52×D50, 
H87cm. Sits H46cm. Rosa/BRORINGE vit. 592.195.15

GLIVARP utdragbart bord 2495:- i härdat glas och lackat stål. Design: Carl Öjerstam. 
L125/188×B85, H74cm. Vit. 203.347.00  TOBIAS stol 595:-/st i förkromat stål och plast.  
Design: Carl Öjerstam. B55×D56, H82cm. Sits H44cm. Blå/förkromad. 603.347.22

NORRNÄS stol 525:- i lackad massiv bok. Design: 
Mikael Warnhammar. B42×D53, H94cm. Sits H46cm.
Vit/ISUNDA grå. 501.853.03

NYTT ODGER stol 595:-/st  
i träplastkomposit. B45×D51, 
H81cm. Sits H43cm. Blå. 
003.600.02  Brun. 503.641.49

BERNHARD stol 995:- i förkromat 
stål och läder. Design: Ola Wihlborg. 
B49×D50, H77cm. Sits H48cm. För-
kromad/MJUK orange. 103.347.29

GLIVARP
utdragbart bord

2495:-

ODGER stol

595:-/st

NORRNÄS stol

 525:-

LEIFARNE stol

395:-

JOHN LÖFGREN OCH 
JONAS PETTERSSON
Designer 

Det återvunna plast- och trä-
materialet är ett väldigt slitstarkt 
material som vi valde att använda 
för att ODGER ska hålla länge – inte 
bara när det gäller kvaliteten utan 
även uttrycket. Stolen har ett tidlöst 
utseende som fungerar överallt. Du 
kan köpa en för att ge ett rum en 
personlig touch, eller 20 och ställa 
runt matbordet.
Den passar på så många olika ställen.

BERNHARD stol

995:-

BJURSTA
utdragbart bord

1695:-

NORDEN
slagbord

1495:-

NORDEN slagbord 1495:- med lackad yta. 
L26/89/152×B80, H74cm. Vit. 702.902.23   
NORRARYD stol 475:- 595:-/st i betsad,  
klarlackad massiv bok och bokfaner. Design:  
Nike Karlsson. B47×D51, H83cm. Sits H45cm.  
Svart. 402.808.43

Smart förvaring under bords-
skivan. Här kan du förvara 
exempelvis bestick, servetter 
och stearinljus. Klaffarna kan 
fällas ned när du behöver  
mer golvyta.

NYTT
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och stearinljus. Klaffarna kan 
fällas ned när du behöver  
mer golvyta.

NYTT



Matbord och stolar Matbord och stolar

NISSE klappstol 129:-/st i lackat stål och plast.  
B45×D47, H76cm. Sits H45cm. Svart. 301.150.66

GUNDE klappstol 49:-/st i förzinkat stål och plast.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B41×D45, H78cm. Sits H45cm. 
Vit. 602.177.99

NYTT RÅSKOG barpall 299:- i lackat stål.  
Design: Nike Karlsson. B44×D44, H63cm. 
Svart. 303.522.46     

JANINGE barpall 895:- i förstärkt 
plast och lackat stål. Design: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. B38×D36, H84cm. 
Sits H56-76cm. Vit. 702.460.89

NORRÅKER serie i betsad, klarlackad 
massiv björk och björkfaner. Design:  
J Karlsson/N Karlsson. Barstol 895:-/st 
B42×D48, H100cm. Sits H74cm. Vit björk. 
003.014.99  Barbord 1395:- L74×B74, 
H102cm. Vit björk. 303.050.52

242 243

NYTT VANGSTA utdragbart bord 995:-  
i lackat stål och melaminfolie. L120/180×B80, 
H75cm. Vit. 803.615.64  
NYTT TEODORES stol 249:-/st i plast och 
lackat stål. Design: David Wahl. B46×D54, 
H79cm. Sits H45cm. Vit. 903.509.37 

Bordets melaminyta gör det extra  
slitstarkt och redo för alla upptänkliga 
fäckar och spill. Det är också utdrag - 
bart så att du kan bjuda in några eller 
många, beroende på hur många  
staplade extra stolar du har på lager.

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

NORRÅKER
barbord

 1395:-

NISSE klappstol

129:-/st

JANINGE
barpall

895:-

01 FRANKLIN barstol, hopfällbar 279:- i lackat stål och laminat. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. B50×D44, H95cm. Sits H63cm. Vit/silverfärgad. 001.992.08  02 BERNHARD  
barstol 995:- i förkromat stål och läder. Design: Ola Wihlborg. B48×D50, H90cm. Sits H63cm.  
Förkromat stål/MJUK orange. 703.347.45  03 STIG barstol 99:- i lackat stål och plast.  
Design: Henrik Preutz. B54×D44, H90cm. Sits H63cm. Svart/silverfärgad. 101.527.00

FRANKLIN
barstol med 
ryggstöd, hopfällbar

279:-

01

03
02

RÅSKOG barpall

 299:-

VANGSTA
utdragbart bord

995:-

GUNDE klappstol

49:-/st
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Servera

01–03 FÄRGRIK serie i stengods. Design: Maria Vinka.  
01 Assiett 15:-/st Ø21cm. Ljusgrön. 003.189.23  02 Tallrik 
19:-/st Ø27cm. Mörkturkos. 503.305.69  03 Skål 15:-/st 
Ø16cm. Mörkturkos. 603.305.59  04–05 BEHAGA serie  
i fintgods. 04 Skål 25:-/st Ø16cm, H7cm. Turkos. 803.189.00  
05 Assiett 25:-/st Ø21cm. Mörkturkos. 003.189.04   
06 NYTT SAMTLIGA tablett 29:-/st i palmblad. Design: 
Iina Vuorivirta. L45×B35cm. 103.435.64  07–09 VÄRDERA 
serie i fältspatporslin. Design: Susan Pryke. 07 Tallrik 
29:-/st L25×B25cm. Vit. 102.773.52  08 Assiett 25:-/st 
L18×B18cm. Vit. 002.773.57  09 Tallrik 59:-/st L31×B26cm. 
Vit. 602.773.59

NYTT STOCKHOLM 2017 skål 199:- i glas.  
Design: Maria Vinka. Ø26cm, H15cm. Blå. 103.394.73

DRAGON bestick 149:-/24 delar  i rostfritt stål. 
Innehåller: gaffel, kniv, sked och tesked, 6 av varje.  
Design: Carl-Gustaf Jahnsson. 900.917.60

SPILLTID glas 49:-/6st i klarglas och emalj.  
Design: Lycke von Schantz. 23cl. 703.342.98

NYTT STOCKHOLM 2017 serveringsfat 249:- 
i glas. Design: Gunnel Sahlin. Ø33cm.  
Blå/klarglas. 503.394.66

OFTAST skål 5:- i härdat glas. Design: Henrik Preutz. Ø15cm, 
H5cm. Vit. 802.589.15

INTAGANDE serie i glas. Ljusgrön. 
Design: Aaron Probyn. Karaff 79:- 
1L. 403.277.27  Glas 19:-/st 26cl. 
103.277.24

244 245
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Servera

FÖRNUFT bestick 99:-/24 delar Innehåller gaffel, 
kniv, sked och tesked, 6st av varje. Rostfritt stål.  
Design: Maria Vinka. 700.149.99

NYTT AVSIKTLIG bricka 79:-  
i laminerad papp. Ø43cm.  
Svart/vit blad. 103.545.19

TRYGG serveringsskål 19:- i klarglas. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. Ø28cm, 
H15cm. 201.324.53

FABULÖS glas 25:- i glas. Design: Gunnel Sahlin. 30cl. 
Svart/vit. 803.545.92

NYTT BACKIG serie i härdat glas. Svart. Design: P Amsell/B Berlin.  
Skål 15:-/st L14×B14cm, H6cm. 103.394.30  Tallrik 19:-/st L25×B25cm. 
603.394.23  KORKEN faska med kork 17:- i återvunnet klarglas. 1L. 
302.135.52

IKEA 365+ djup tallrik/skål, rak kant 25:-/st i fältspatporslin. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø17cm, H6cm. Vit. 
502.797.02  NYTT BACKIG assiett 15:-/st i härdat glas. Design:  
P Amsell/B Berlin. L18×B18cm. Svart. 903.394.26  INTAGANDE serie 
i glas. Ljusrosa. Design: Aaron Probyn. Karaff 79:- 1L. 203.319.66  
Glas 19:- 26cl. 903.319.63

IKEA 365+ mugg 15:-/st i fältspatporslin. Design: Preutz/ 
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 24cl. Vit. 202.829.42

IKEA 365+ serie Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson 
Vinglas 15:-/st i härdat klarglas. 30cl. 702.783.63  Skål, rak kant 
39:- i fältspatporslin. Ø28cm, H6cm. Vit. 302.797.03  SOARÉ tablett 
35:- i klarlackad vattenhyacint. Design: Sandra Kragnert. Ø37cm. 
400.825.36

IKEA 365+ skål, rundad kant 19:-/st i fältspatporslin. Design: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø13cm, H6cm. Vit. 502.589.50   
FANTASTISK pappersservett 19:-/100st i papper. L40×B40cm. 
Vit. 500.357.52  MÄRIT bordslöpare 39:- i bomull och polyester. 
L130×B35cm. Svart. 102.461.91
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Servera

STELNA mugg 4:-/st i härdat klarglas.  
Design: Henrik Preutz. 23cl. 702.589.11

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

UPPHETTA kaffe-/tepress 79:-  
i värmetåligt klarglas, pp-plast och rostfritt stål.  
1L. 602.413.89

01–04 VARDAGEN serie i stengods. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
01 Skål 17:-/st Ø15cm, H7cm. Off-white. 802.892.24  02 Assiett 15:- 19:-/st
Ø21cm. Mörkgrå. 502.865.85  03 Tekopp med fat 29:-/st 26cl. Off-white. 
802.883.14  04 Tekanna 79:-/st 1,2L. Off-white. 402.893.44

248

GARNERA
uppläggningsfat,  
2 våningar

129:-

UPPHETTA
kaffe-/tepress

79:-

Duka bordet i en klassisk stil

VARDAGEN tallrik är designad i en tidlös och traditionell stil som  
inspirerats av gammaldags hantverk men som tål vardagens tuffa krav.  
Tål mikrovågsugn och maskindisk.

VARDAGEN tallrik 19:- 25:- /st  i stengods. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/ 
Karlsson. Ø26cm. Off-white. 802.891.82  Handla online på IKEA.se
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NYTT IKEA 365+ grillpanna 299:-  
i aluminium belagd med Tefon®  
Professional. Handtag i rostfritt stål.  
Design: Henrik Preutz. Ø28cm. 
403.436.52

Tillaga Tillaga

Favoriterna  
du behöver  
till dina recept

SENIOR stekgryta med lock 399:- 
i emaljerat gjutjärn. Design: Kristian Krogh.  
5L. Off-white. 502.328.42

VARDAGEN gryta med lock 249:-  
i rostfritt stål och tjock botten med 
ett mellanskikt av aluminium. Design: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
5L. 803.057.14

VARDAGEN ballongvisp 59:- i rostfritt stål och 
plast. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
L30cm. 603.098.26

250 251

VARDAGEN
ballongvisp

59:-

SENIOR
stekgryta med lock

399:-

Ett genomskinligt lock är inte bara 
snyggt, det gör också tillagningen 
mer effektiv eftersom du slipper 
lyfta på locket hela tiden.

IKEA 365+
gryta med lock, 5L

299:-

01

01–02 IKEA 365+ grytor med lock i rostfritt stål och tjock botten med ett mellanskikt 
av aluminium, lock i värmetåligt klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
01 Gryta med lock 299:- 5L. 102.567.50  02 Gryta med lock 249:- 3L. 702.567.52

02

OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 499:-/7 delar  i rostfritt stål. Stekpanna 
belagd med Tefon® Platinum Plus. 302.864.16  VARDAGEN grytvante 29:-  
i bomull och lin. Design: Maria Vinka. L26cm. Svart. 702.926.32

OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset

499:-/7 delar

VARDAGEN
gryta med lock

 249:-

HENRIK PREUTZ, WIEBKE  
BRAASCH, OLA WIHLBORG  
OCH  NIKE KARLSSON
Designer

IKEA 365+ är produkter som jobbar 
hårt för att göra vardagen lite lättare. 
Vi har gjort kokkärlens botten lite 
tjockare och bredare, så att en 
större yta kommer i kontakt med 
hällen för snabbare tillagning. Vi har 
också gjort handtagen robusta och 
stapelbara, och sett till att de håller 
sig så svala som möjligt under  
tillagningen. Enkel design  
som håller länge.

IKEA 365+
grillpanna

299:-

NYTT OUMBÄRLIG wok 229:- i rostfritt stål 
belagd med Tefon® Platinum Plus. Ø32cm. 
203.436.48

FÖLJSAM ugnsform 25:- i värmetåligt  
klarglas. L25×B25, H6cm. 503.112.69

VARDAGEN ugnsform, rektangulär 89:- i stengods. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. L29×B23, 
H6cm. Mörkgrå. 502.893.05  
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gryta med lock, 5L

299:-

01

01–02 IKEA 365+ grytor med lock i rostfritt stål och tjock botten med ett mellanskikt 
av aluminium, lock i värmetåligt klarglas. Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
01 Gryta med lock 299:- 5L. 102.567.50  02 Gryta med lock 249:- 3L. 702.567.52

02

OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 499:-/7 delar  i rostfritt stål. Stekpanna 
belagd med Tefon® Platinum Plus. 302.864.16  VARDAGEN grytvante 29:-  
i bomull och lin. Design: Maria Vinka. L26cm. Svart. 702.926.32

OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset

499:-/7 delar

VARDAGEN
gryta med lock

 249:-

HENRIK PREUTZ, WIEBKE  
BRAASCH, OLA WIHLBORG  
OCH  NIKE KARLSSON
Designer

IKEA 365+ är produkter som jobbar 
hårt för att göra vardagen lite lättare. 
Vi har gjort kokkärlens botten lite 
tjockare och bredare, så att en 
större yta kommer i kontakt med 
hällen för snabbare tillagning. Vi har 
också gjort handtagen robusta och 
stapelbara, och sett till att de håller 
sig så svala som möjligt under  
tillagningen. Enkel design  
som håller länge.

IKEA 365+
grillpanna

299:-

NYTT OUMBÄRLIG wok 229:- i rostfritt stål 
belagd med Tefon® Platinum Plus. Ø32cm. 
203.436.48

FÖLJSAM ugnsform 25:- i värmetåligt  
klarglas. L25×B25, H6cm. 503.112.69

VARDAGEN ugnsform, rektangulär 89:- i stengods. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. L29×B23, 
H6cm. Mörkgrå. 502.893.05  

VARDAGEN
ugnsform,  
rektangulär

89:-

FÖLJSAM
ugnsform

25:-

OUMBÄRLIG
wok

229:-

NYTT



Tillaga

LEGITIM skärbräda 15:- i etenplast. 
L34×B24cm. Vit. 902.022.68

VARDAGEN skalkniv 79:- i rostfritt molybden-/
vanadiumstål och plast. Design: P Amsell/B Berlin. 
Knivbladets längd: 9cm. Mörkgrå. 202.947.18

NYTT KLOCKREN lock 129:-/set om 3 i silikongummi. Innehåller 3st grytlock (Ø 19, 25, 
31cm). Design: Tina Christensen. 003.335.70

NYTT KLOCKREN durkslag 79:-/st i silikongummi. Passar i de festa 3-5L 
kastruller. Design: Tina Christensen. L20×B20, H3–12cm. Grå. 603.335.72

252

APTITLIG skärbräda 79:- i oljad bambu. Design: 
Jon Karlsson. L45×B28cm. 802.334.30  IKEA 365+ 
kockkniv 199:- i rostfritt molybden-/vanadiumstål. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  
Knivbladets längd: 20cm. 102.835.22

Rätt kniv gör matlagningen roligare. Den här 
är vass och behåller skärpan länge. Kniven är 
gjord i ett enda stycke rostfritt stål vilket gör 
den välbalanserad i handen samtidigt som 
räfforna på handtaget ger ett säkert grepp. 

KLOCKREN
durkslag

79:-/st

KLOCKREN lock

129:-/set om 3

Durkslaget i silikon kan även 
användas som pastainsats eller 
ånginsats, och kan tryckas ihop 
och bli helt platt vid förvaring.  

Det är bra om vi kan minska  
användningen av plast- och  
aluminiumfolie. Silikonlocket  
ger en vakuumtät försegling  
och kan användas om och om  
igen. Tål mikrovågsugn, ugn,  
frys och maskindisk.

APTITLIG
skärbräda

79:-

VARDAGEN
skalkniv

79:-

Tillaga

VARDAGEN bringare med gradering 49:- i värmetåligt klarglas. 
Design: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1L. 603.233.04  

IKEA 365+ ugnsform 129:- i fältspatporslin. Design: Preutz/ 
Wihlborg/Braasch/Karlsson. L32×B20, H7cm. Vit. 902.867.34

253

ELLY kökshandduk 19:-/4st i 100% bomull. B50×L65cm.  
Vit/blå. 700.696.37

IKEA 365+
ugnsform

129:-

VARDAGEN
bringare  
med gradering

49:-

ELLY
kökshandduk

19:-/4st

IKEA 365+ förkläde 79:-  
i 100% bomull.  
Design: Maria Vinka.  
L100cm. Grå. 702.577.99

IKEA 365+
förkläde

79:-

Gjord i slitstarkt och stöttåligt 
porslin med handtag som gör 
formen lätt att greppa och lyfta 
ut ur ugnen.

LEGITIM
skärbräda

15:-

NYTT

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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NYTT

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 



Kökstillbehör

NYTT UDDIG kökshandduk 49:-/set 
om 2 i 100% bomull. B50×L70cm. 
Ljusrosa/prickar. 103.555.28

SOCKERKAKA bakform 39:-/set om 6  
i silikongummi. Design: Camilla Tubertini. Ø6cm. 
Blandade rosa nyanser. 402.566.16  MÖNSTRAD 
ugns-/bakmatta 49:- i silikongummi. Design: 
M Karami/M Bergström/J Schollin. L40×B30cm. 
Rosa. 802.330.72

TOPPKLOCKA barnförkläde 
och kockmössa 59:-/set  
i 100% polyester. Barn förkläde 
L57cm och kockmössa omkrets 
49-55cm. Vit/gul. 103.008.14

NYTT UDDIG burk med lock 
39:-/set om 3 Innehåller: 
1st 0,4L, Ø7,5cm, H11,5cm, 
1st 0,6L, Ø8,5cm, H13cm, och 
1st 1L, Ø10,5cm,H14cm, 1 av 
varje. Lackat och förtennat stål. 
903.591.03

GUBBRÖRA urskrapare 10:- i silikongummi 
och ABS-plast. Design: Jozephine Duker. 
L25cm. Rosa. 902.257.31
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UDDIG
kökshandduk

49:-/set om 2

UDDIG
burk med lock 

39:-/set om 3 SOCKERKAKA
bakmatta och kniv

59:-/set 

TOPPKLOCKA
barnförkläde  
och kockmössa

59:-/set 

GUBBRÖRA
urskrapare

10:-

MÖNSTRAD
ugns-/bakmatta

49:-SOCKERKAKA bakform

39:-/set om 6

Choklad med en mer rättvis smak

Vår choklad är UTZ-certiferad vilket säkerställer hållbara  
odlingsmetoder och rättvisa villkor för arbetarna. Chokladen  
är inte bara god utan kommer också från ansvarsfulla källor  
vilket innebär att den känns lika bra som den smakar. 

CHOKLAD NÖT mjölkchokladkaka med hasselnöt 8:- Nettovikt 100g.  
CHOKLAD LJUS mjölkchokladkaka 8:- Nettovikt 100g.  
CHOKLAD MÖRK mörk choklad 8:- Nettovikt 100g.     
Vid köp av tre stycken valfria 20:-/3st   

 CHOKLAD
 mjölkchokladkaka med hasselnöt,  
 mjölkchoklad eller mörk choklad

  8:-/st

Använd schablonerna på 
bakmattan för att skapa fna 
dekorationer med dekorations-
verktyg och smält choklad. 

SOCKERKAKA bakmatta och 
kniv 59:-/set i silikongummi och 
pp-plast. Innehåller bakmatta 
45x62cm och kniv 23cm.  
Design: Camilla Tubertini.  
Ljusblå. 001.752.50

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 



Matförvaring Matförvaring

SINNERLIG burk med lock 
129:- i klarglas och kork. 
Design: Ilse Crawford. Ø18, 
H22cm. 3,5L. 403.057.87

PRUTA burk med lock 39:-/set om 17  i pp-plast. Innehåller  
4 burkar med lock (9x9x4 cm), 3 burkar med lock (12x8x4 cm),  
2 burkar med lock (12x12x4 cm), 2 burkar med lock (12x12x14 cm), 
2 burkar med lock (14x14x6 cm), 2 burkar med lock (14x14x16 cm) 
och 2 burkar med lock (23x16x8 cm). Tål mikrovågsugn, frys och 
diskmaskin. Transparent/grön. 601.496.73

01–03 KORKEN serie  i återvunnet klarglas. 01 Flaska med kork 
17:- 1L. 302.135.52  02 Burk med lock 17:-/st Ø12, H16,5cm. 1L. 
502.135.46  03 Burk med lock 29:-/3st i klarglas. Ø7, H7cm. 13cl. 
403.236.54

ISTAD plastpåse 19:-/60st i etenplast. Innehåller 
30st 0,4L och 30st 1L. Röd. 203.392.84

NYTT PRUTA burk med lock 10:-/3st i pp-plast. 
L14×B14, H6cm. 0,6L. Transparent/gul. 903.358.43

IKEA 365+ burk med lock 19:-/st i pp-plast. Design: Håkan Olsson. 
L17×B17, H6cm. 0,7L. 303.221.84 

Spara och  
förvara utan svinn

256 257

01–02 FÖRTROLIG burkar med 
lock i ugnsfast klarglas och pp-plast. 
01 Burk med lock 19:-/st Ø12, 
H7cm. 0,4L. 302.337.86  02 Burk 
med lock 45:-/st L17×B23, H9cm. 
1,5L. 502.337.90

Med FÖRTROLIG kan du frysa 
in, värma och servera dina 
rester. Allt i samma ugnsfasta 
glasburk. Det innebär också 
mindre disk för dig. Vi hoppas 
det inte gör något.

PRUTA
burk med lock

10:- /3st

PRUTA burk med lock

 39:-/set om 17

IKEA 365+
burk med lock

19:-/st

ISTAD plastpåse

19:-/60st

02

SINNERLIG
burk med lock

129:-

KORKEN
burk med lock, 1L

17:-/st

02

01

03

FÖRTROLIG
burk med lock, 0,4L

19:-/st

01

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 



Kökstillbehör Kökstillbehör

BEKVÄM trappstege, 3 steg 
399:- i betsad och klarlackad massiv 
bok. H63cm. Svart. 902.198.29

NYTT BAGGANÄS knopp 39:-/2st i rostfritt stål. Design:  
H Preutz/A Fredriksson. Ø13mm. 303.384.20

NYTT GUBBARP knopp 5:-/2st i återvunnen plast. Design:  
H Preutz/A Fredriksson. Ø21mm. Vit. 803.364.33  HACKÅS 
knopp 29:-/2st i lackat aluminium. Design: J Löfgren/J Pettersson. 
L15×B24mm. Antracit. 803.397.90

RÅSKOG rullvagn 399:-  499:-  
i lackat stål. Design: Nike Karlsson. 
L35×B45, H78cm. Beige. 202.718.92

RISATORP rullvagn 599:- i lackat stål 
och klarlackad massiv björk. Design: 
Wiebke Braasch. L57×B39, H86cm.  
Vit. 202.816.31

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

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

Spara tid och låt  
diskbänken hjälpa till

SUNNERSTA serie i lackat stål, rostfritt stål och plast. Design: Henrik Preutz. Rull-
vagn 249:- L56×B33, H97cm. Vit. 703.037.20  Minikök 995:- B112×D56, H139cm. 
Vit. 903.020.79  Kompletteras med LILLVIKEN vattenlås, bottenventil och köksblandare.
Säljs separat.

258 259

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

Kompakt, fyttbart och lätt att ta 
med sig hem. Kommer i ett och 
samma platta paket.HACKÅS knopp

29:-/2st

RISATORP
rullvagn

599:-

GRUNDVATTNET
durkslag

29:-

RÅSKOG
rullvagn 499:-

399:-

GRUNDVATTNET
matta

29:-

BEKVÄM
trappstege,  
3 steg

399:-

GRUNDVATTNET diskbalja 79:-/st  
i pp-plast och syntetiskt gummi.  
Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
L39×B23, H16cm. Grå. 803.142.85

De här smarta tillbehören gör din diskbänk 
till ett väloljat maskineri under matlagningen. 
Du kan skölja grönsaker i den ena baljan och 
använda den andra till skal och grönsaksrens. 
Tillbehören är gjorda för att användas i och 
runt diskhon så att den kan bli en super-
effektiv arbetsstation.

BAGGANÄS knopp

39:-/2st

GRUNDVATTNET
diskbalja

79:-/st

GRUNDVATTNET
låda

29:-

SUNNERSTA
minikök

995:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

GUBBARP
knopp

5:-/2st

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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Säljs separat.
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GRUNDVATTNET låda 29:- i pp-plast och  
syntetiskt gummi. Design: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. L17×B14, H8cm. 103.142.98

Kompakt, fyttbart och lätt att ta 
med sig hem. Kommer i ett och 
samma platta paket.HACKÅS knopp

29:-/2st

RISATORP
rullvagn

599:-

GRUNDVATTNET
durkslag

29:-

RÅSKOG
rullvagn 499:-

399:-

GRUNDVATTNET
matta

29:-

BEKVÄM
trappstege,  
3 steg

399:-

GRUNDVATTNET diskbalja 79:-/st  
i pp-plast och syntetiskt gummi.  
Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
L39×B23, H16cm. Grå. 803.142.85

De här smarta tillbehören gör din diskbänk 
till ett väloljat maskineri under matlagningen. 
Du kan skölja grönsaker i den ena baljan och 
använda den andra till skal och grönsaksrens. 
Tillbehören är gjorda för att användas i och 
runt diskhon så att den kan bli en super-
effektiv arbetsstation.

BAGGANÄS knopp

39:-/2st

GRUNDVATTNET
diskbalja

79:-/st

GRUNDVATTNET
låda

29:-

SUNNERSTA
minikök

995:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

GUBBARP
knopp

5:-/2st

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 



IVAR krok för gavel 19:-/3st i lackat stål.  
Design: Sarah Fager. B2×D3, H7cm.  
Grå. 003.047.80

FNISS avfallshink 10:- i plast. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. Ø28, 
H28cm. 10L. Vit. 402.954.39

SNÄPP pedalhink 129:- i plast. 
Design: Marcus Arvonen. Ø32, H37cm. 
12L. Vit. 902.454.23

01 HYLLIS hylla, inom-/utomhus 99:- i förzinkat stål. 
B60×D27, H140cm. 002.785.78  02–03 BRANKIS korgar i klar-
lackat massivt trä och stål. Design: Carina Bengs. 02 Korg 99:-/st  
B36×D27, H13cm. 103.220.95  03 Korg 149:- B36×D27, H23cm. 
503.221.02

NYTT KLUNKA tvättsäck 79:- i polyester.  
Ø36, H60cm. 60L. Vit/svart. 503.643.71

KNODD tunna med lock 149:- 179:-   
i lackat stål. Ø41, H51cm. 40L. Grå. 903.153.12

ALGOT väggförvaring 630:- i lackat stål och 
folie. Design: Francis Cayouette. B86×D41, 
H197cm. Vit. 999.037.88  SORTERA avfallskärl 
med lock 79:-/st i plast. B39×D55, H45cm. 60L. 
Vit. 702.558.99

260 261Sekundär förvaring

IVAR förvaringskombination 1886:-  
i massiv furu och lackat stål. B134×D30, H179cm. 
Lås, 1st nyckel och 1st fyttbart hyllplan medföljer. 
Furu/grå. 291.836.93

De här hyllorna i massiv furu har gjort en 
stark förvaringsinsats i skafferier och  
förrådsutrymmen ända sedan 1970-talet.  
Nu kan du skräddarsy din egen lösning 
med skåp, lådor, krokar – och kanske  
lite målarfärg.

IVAR förvaringskombination

 1886:-

IVAR krok  
för gavel

19:-/3st

SNÄPP
pedalhink

129:-

KNAGGLIG
låda

99:-

ALGOT
väggförvaring

630:-

SORTERA
avfallskärl  
med lock

79:-/st

FNISS
avfallshink

10:-

HYLLIS
hylla, inom-/ 
utomhus

99:-

KLUNKA
tvättsäck

79:-

KNODD
tunna med lock 179:-

 149:-

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

Med IVAR blir allt lätt att komma 
åt. Och har du saker du vill göra 
mer oåtkomliga så kan vi  
erbjuda det här skåpet  
som går att låsa.

NYTT

01
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FÖR FOLK I FARTEN
BUMERANG galge 35:-/8st  
i klarlackat massivt trä och stål. Design: 
Nike Karlsson. B43cm. Natur. 302.385.43

TJUSIG serie i lackat massivt lövträ och rostfritt stål. 
Design: Henrik Preutz. Svart. Hatthylla 199:- 249:-  
B79×D32, H25cm. 201.526.34  Skohylla 199:- 249:-  
B79×D32, H37cm. 101.526.39

BATTING korg 99:-  
i lackat, åter vunnet  papper.  
B27×D35, H18cm. Svart. 403.272.37 

HEMNES skoskåp 2 fack 995:- med lackad 
yta. Design: K Hagberg/M Hagberg. B89×D30, 
H127cm. Vit. 201.695.59

STÄLL skoskåp 4 fack 995:- med lackad yta. Design: Sarah Fager. 
B96×D17, H90cm. Vit. 701.781.70

STÄLL
skoskåp 
4 fack

995:-

TJUSIG
skohylla 249:-

199:-

HEMNES
skoskåp 
2 fack

995:-

BUMERANG
galge

35:-/8st

MACKAPÄR
skohylla

179:-

03

02

04

BISSA
skoskåp
2 fack

249:-

MACKAPÄR
klädhängare med skoförvaring

499:-
01

BATTING korg

99:-

01–03 NYTT MACKAPÄR serie i folie och lackat stål. Vit. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 01 Klädhängare med skoförvaring 499:- B78×D32, H193cm.  
Du kan placera klädstången i fram- eller bakkant av skåpet, beroende på om du vill använda galgar eller krokar. 303.347.52  02 Bänk med förvaringsfack 
599:- B100×D35, H51cm. 103.347.53  03 Skohylla 179:- B78×D32, H40cm. Om du behöver mer plats för skor kan du placera en skohylla ovanpå den första. 
203.362.33  04 LANGESUND spegel 199:- i spegelglas och aluminium. Design: Ola Wihlborg. Ø50cm. Vit. 602.886.83

BISSA skoskåp 2 fack 249:- i folie.  
Design: Sarah Fager. B49×D28, H93cm.  
Vit. 502.427.37

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

NYTT

NYTT
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Det fnns många 
sätt att göra en 
storstilad entré

GARNES dörrspegel med krokar och hylla 249:- i lackat 
stål och spegelglas. Design: Ola Wihlborg. B38×H83cm.  
Vit. 402.851.38

IKORNNES golvspegel 995:- i ask faner 
och spegelglas. Design: Ola Wihlborg. 
B52×H167cm. 302.983.96

ALGOT väggförvaring 1064:- 
i lackat stål och folie. B68×D41, H199cm. 
Vit. 491.795.10

01 NYTT PINNIG klädhängare med 
bänk 799:- i lackat stål och målad trä-
fberskiva. Design: Ebba Strandmark. 
B90×D37, H193cm. Svart. 203.297.89  
02 GRUA spegel 149:- i spegelglas 
och lackat stål. Design: Chenyi Ke. 
B45×H55cm. Svart. 102.920.22   
03 GABBIG korg 49:-/st i laserad och 
klarlackad rotting. Design: Andreas  
Fredriksson. B25×D29, H15cm. Mörk-
brun. 703.220.64  04 NYTT PINNIG 
bänk med skoförvaring 499:- i lackat 
stål och målad träfberskiva. Design: 
Ebba Strandmark. B79×D35, H52cm. 
Svart. 803.297.91
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01 TURBO klädställning, inom-/utomhus 299:- i träplastkomposit. 
Design: Marcus Arvonen. B117×D59, H148cm. Svart. 401.772.33   
02 SKUBB förvaring med 6 fack 79:- i polyester och plast. B35×D45, 
H125cm. Vit. 002.458.80  03 SKUBB skolåda 99:-/4st i polyester och 
plast. B22×D34, H16cm. Vit. 901.863.91

Kan rullas ut i hallen när gästerna kommer, ut på balkongen när 
du ska vädra sängkläderna och in i sovrummet när du behöver  
en extra garderob. 

GARNES
dörrspegel med 
krokar och hylla

249:-

ALGOT
väggförvaring

 1064:-

KNIPPE
klädhängare

249:-

IKORNNES
golvspegel

 995:-

TURBO
klädställning 
inom-/utomhus

299:-

01

SKUBB
förvaring  
med 6 fack

79:-

02

03

PINNIG
bänk med 
skoförvaring

499:-

04

03

02

KNIPPE klädhängare 249:- i förnicklat, borstat stål.  
B55, H170cm. 802.020.23

01

TRONES skoskåp/förvaring 349:-/3st  
i plast. Design: Richard Clack. B51×D18, 
H39cm. Vit. 100.319.87

TRONES
skoskåp/ 
förvaring

349:-/3st
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266 267Byråar Byråar 

LOTE byrå med 3 lådor 199:- i lackat stål och plast.  
Design: David Wahl. B55×D36, H62cm. Vit. 502.937.22

NISSEDAL spegel 299:- i folie och 
spegelglas. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 
B40×H150cm. Svart. 303.203.21   
MALM byrå med 6 lådor 1295:- i betsat, 
klarlackat askfaner. B160×D48, H78cm. 
Svartbrun. 701.033.49

BRIMNES byrå med 4 lådor 899:- i folie och härdat glas. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B78×D41, H124cm.  
Vit/glas. 502.180.25Lugn på utsidan, 

massor av plats 
på insidan

TRYSIL byrå med 4 lådor 699:- i folie och lackat stål. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. B60×D40, H99cm. Vit/ljusgrå. 703.348.49  
ASKVOLL byrå med 3 lådor 499:- i folie. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. B70×D41, H68cm. Svartbrun/vit. 602.708.00

SALTRÖD spegel med hylla och krokar 499:- med lackad yta och spegel-
glas. Design: Ebba Strandmark. B50×H68cm. Vit. 003.050.77  MALM byrå  
med 3 lådor 549:- med lackad yta. B80×D48, H78cm. Ljusgrön. 303.113.12

Bästa sättet att förhindra tippolyckor som kan utsätta barn för  
risker, är att förankra möbeln i väggen. Till alla byråar medföljer  
ett tippskydd så att du kan förankra byrån på ett säkert sätt.

BRIMNES
byrå med 4 lådor

899:-

SKÅBU spegel 99:- i spegelglas. Design: J Booy/K Booy.  
B30×H140cm. 803.251.04  NYTT BRIMNES byrå med 3 lådor 599:-  
i folie och härdat glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. B78×D41, 
H96cm. Mörkgrönblå/frostat glas. 603.349.77

MALM byrå  
med 6 lådor

1295:-

MALM byrå fnns med två till  
sex lådor i olika utföranden  
för att matcha dina kläder  
och ditt sovrum.

ASKVOLL
byrå med  
3 lådor

499:-

TRYSIL byrå  
med 4 lådor

 699:-

LOTE
byrå med  
3 lådor

 199:-

SALTRÖD
spegel med hylla  
och krokar

499:-

MALM
byrå med  
3 lådor

549:-

BRIMNES
byrå med  
3 lådor

599:-

Kan sättas upp horisontellt,  
vertikalt – eller använd fera 
speglar tillsammans.

SKÅBU
spegel

99:-

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

Byråar måste förankras i väggen i enlighet med monteringsanvisningarna. Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

NYTT
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HEMNES toalettbord med spegel 1995:- med lackad yta 
och härdat glas. Design: Carina Bengs. B100×D50, H159cm. 
Vit. 303.744.13

EIDSÅ spegel 79:- i spegelglas. 
Design: Chenyi Ke. B48×H60cm. 
603.251.00

HEMNES byrå med 5 lådor 1295:- i betsad, klarlackad massiv furu.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B58×D40, H131cm. Svartbrun.  
902.471.82
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HEMNES byrå med 3 lådor 995:- i betsad, klar-
lackad massiv furu. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B108×D50, H96cm. Gul. 703.113.05

En byrå kan vara praktisk på många ställen 
i hemmet, inte bara i sovrummet. Du kan 
till exempel ha en i hallen för vantar och 
mössor, eller en i arbetsrummet för pyssel- 
och målargrejer. 

HEMNES
byrå med 3 lådor

 995:-

EIDSÅ spegel

 79:-

HEMNES
byrå med 5 lådor

 1295:-

TYSSEDAL
byrå med 4 lådor

1795:-

KARMSUND
bordsspegel

399:-

TARVA
byrå med 3 lådor

799:- 

TARVA byrå med 3 lådor 799:- i obehandlad massiv furu.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B79×D39, H92cm. 902.196.12

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

MATREDAL spegel 499:- 
med spegelglas och lackad yta. 
B60×H90cm. Vit. 403.000.11   
TYSSEDAL byrå med 4 lådor 
1795:- med lackad yta. Design: 
Ebba Strandmark. B67×D49, 
H102cm. Vit. 103.913.24

HEMNES
toalettbord  
med spegel

1995:-

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

HEMNES toalettbord med spegel 1995:- med lackad yta 
och härdat glas. Design: Carina Bengs. B100×D50, H159cm. 
Vit. 303.744.13
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902.471.82
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B108×D50, H96cm. Gul. 703.113.05

En byrå kan vara praktisk på många ställen 
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och målargrejer. 
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TARVA byrå med 3 lådor 799:- i obehandlad massiv furu.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. B79×D39, H92cm. 902.196.12

KARMSUND bordsspegel 399:- i lackat stål och spegelglas.  
Design: A Efverlund/C Ke. B80×H74cm. Kan även hängas på vägg. 
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Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



Populär eftersom det är insidan som räknas
PAX garderober och KOMPLEMENT garderobsinredning  

är utformade för att skapa den optimala klädförvaringen –  
inifrån och ut. Välj själv den  lösning du vill ha  
från färg och storlek till dörrar och inredning.  
Det är det som gör serien till en IKEA favorit. 

PAX OCH 
KOMPLEMENT

Välj färg, stil, knoppar eller 
handtag och om du vill ha 
 skjutdörrar, gångjärnsdörrar 
eller inga dörrar alls. 

01 PAX garderob 2790:- i folie. B150×D58, H236cm. Vit. 892.276.32  KOMPLEMENT inredning som ingår i denna kombination: 1st hyllplan 
100×58cm, 2st hyllplan 50×58cm, 1st klädstång 100cm, 2st klädstänger 50cm, 1st avdelare för stommar 50×58cm, 6st utdragsskenor för backar/2st 58cm och 6st 
mesh backar 50×58cm. 02 PAX garderob 3749:- i folie. B150×D58, H236cm. Vit. 792.276.42  KOMPLEMENT inredning som ingår i denna kombination: 
3st hyllplan 75×58cm, 2st klädstänger 75cm, 1st multihängare 17×5cm, 1st utdragbar multihängare 58cm, 1st avdelare för stommar 50×58cm,  
4st lådor 75×58cm, 1st utdragbart hyllplan 50×58cm, 1st avdelare för utdragbart hyllplan 50×58cm och 1st utdragbar byxhängare 50×58cm.  
Belysning och SKUBB lådor säljs separat.

Klädförvaring270 271

PAX garderob

 3749:-
02

Utöka garderoben med en 
 multihängare – toppen  
när du vill förbereda  
morgondagens outft.

PAX garderob

 2790:-
01
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Klädförvaring Klädförvaring

Organisation 
som ger mindre 
stress i vardagen

KOMPLEMENT låda med glasfront 300:-/st i folie och härdat glas. 
Design: Ehlén Johansson. Passar i stomme B75×D58cm. Vit. 102.466.95

URSHULT LED skåpbelysning 179:- i förnicklat stål. Design: Mikael  
Warnhammar. H9cm. IKEA. Modell L1305 URSHULT. Denna ljusarmatur  
har inbyggda lysdiodlampor i energiklasserna A++ till A. Lamporna i  
ljusarmaturen kan inte bytas ut. 302.604.02  Komplettera med ANSLUTA 
transformator och ANSLUTA anslutningssladd som säljs separat.

KOMPLEMENT serie Design: Ehlén Johansson.  
Utdragbar byxhängare 230:- i lackat stål. 
Passar i stomme B50×D58cm. Vit. 902.573.50  
Avdelare för stommar 350:- i folie. Passar 
i stomme B100×D58cm. Vit. 002.464.17  
Låda 200:-/st i folie. Passar i stomme 
B50×D58cm. Vit. 102.463.08

KOMPLEMENT utdragbar multihängare 100:-  
i lackat stål. D58cm. Vit. 802.624.89

KOMPLEMENT multihängare 39:- i lackat stål. Design: Ehlén Johansson. 
B17×D9, H5cm. Vit. 702.569.31  BUMERANG galge 35:-/8st i lackat massivt 
trä och stål. Design: Nike Karlsson. B43cm. Vit. 702.385.41

KOMPLEMENT klädstång, utdragbar 140:- i lackat stål. 
Design: Ehlén Johansson. Passar i stomme B100×D35cm.  
Vit. 202.569.00

272 273

KOMPLEMENT metallback 260:-/st i lackat stål. Design: Ehlén Johansson.  
Passar i stomme B50×D58cm. Vit. 790.109.92  KOMPLEMENT utdragsskena för 
backar är inräknad i priset men plockas separat.  

Din garderob känns större om du kan utnyttja utrymmet inuti  
mer effektivt. I en back får du till exempel plats med inte mindre  
än 16 t-shirts. Och metallbackens design gör innehållet lättare  
att överblicka. 

URSHULT
LED skåpbelysning

 179:-

KOMPLEMENT
låda med glasfront

 300:-/st

KOMPLEMENT
klädstång, utdragbar

 140:-

KOMPLEMENT
utdragbar 
byxhängare

230:-

KOMPLEMENT
utdragbar  
multihängare

 100:-

KOMPLEMENT
multihängare

39:-

KOMPLEMENT
metallback

 260:-/st

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



Klädförvaring

01–02 KOMPLEMENT serie  
Design: Ehlén Johansson.  
01 Glashyllplan 250:- i folie 
och härdat glas. Passar i stomme 
B100×D58cm. Vit. 702.576.38   
02 Utdragbart hyllplan med  
avdelare 430:- i folie  och plast.  
Passar i stomme B100×D58cm.  
Vit/transparent. 190.110.65

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL garderob  
3335:- i folie och spegelglas. 
B125×D60, H236cm. Vit/spegelglas. 
991.612.68  
KOMPLEMENT inredning som ingår 
i denna kombination: 6st hyllplan 
50×58cm, 2st hyllplan 75×58cm,  
1st klädstång 75cm, 1st utdragbar 
multihängare 58cm, 4st utdragsskenor 
för backar/2st 58cm, 2st meshbackar 
50×58cm och 2st meshbackar 75×58cm. 
Belysning och SKUBB lådor  
säljs separat.

274 275

PAX/FARDAL
garderob

DÖRRAR OCH STOMME

2295:-
Inredning

890:-
Totalt pris

3185:-

PAX/AULI/ILSENG
garderob

DÖRRAR OCH STOMMAR

4790:-
Inredning

990:-
Totalt pris

 5780:-

PAX/FARDAL garderob 3185:-  
i folie och högglansfolie. B100×D60, 
H236cm. Svartbrun/högglans ljus-
grön. 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 58cm och 4st meshbackar 
50×58cm. Belysning och SKUBB lådor 
säljs separat.

PAX/AULI/ILSENG garderob 
5780:- i betsat, klarlackat askfaner, 
folie och spegelglas. B200×D66, 
H236cm. Svartbrun/spegelglas. 
592.221.60  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination:  
3st hyllplan 100×58cm, 3st kläd-
stänger 100cm, 1st utdragsskena 
för backar/2st 58cm, 1st meshback 
100×58cm och 1st utdragbart sko-
hyllplan 100×58cm. Belysning och 
SKUBB lådor säljs separat.

KOMPLEMENT
glashyllplan

250:-

01

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL
garderob

DÖRRAR OCH STOMMAR

2125:-
Inredning

1210:-
Totalt pris

3335:-

KOMPLEMENT
utdragbart hyllplan
med avdelare

430:-
02

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



KOMPLEMENT meshback  
med utdragsskena 140:-/st
i lackat stål. Passar i stomme 
B100×D58cm. Vit. 990.109.86   
KOMPLEMENT utdragsskena är 
inräknad i priset men plockas 
separat. 
KOMPLEMENT utdragbart 
skohyllplan 280:- i lackat stål. 
Design: Ehlén Johansson.  
Passar i stomme B100×D58cm.  
Vit. 002.574.63

276 277Klädförvaring

PAX/BERGSFJORD garderob  
4090:- 4590:- i folie och lackad yta. 
B150×D66, H236cm.  
Vit. 591.278.46  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination:  
4st hyllplan 75×58cm och 2st kläd
stänger 75cm. 
Belysning och SKUBB lådor  
säljs separat.

PAX/GRIMO garderob

DÖRRAR OCH STOMMAR

3250:-
Inredning

1750:-
Totalt pris

5000:-

PAX/BERGSFJORD garderob

DÖRRAR OCH STOMMAR

3590:-
Inredning

500:-
Totalt pris

4090:-

PAX/GRIMO garderob 5000:- 
i folie. B200×D60, H236cm.  
Vit. 092.147.04  
KOMPLEMENT inredning som 
ingår i denna kombination:  
3st hyllplan 100×58cm, 2st kläd
stänger 100cm, 1st avdelare för 
stommar 50×58cm, 6st utdrags
skenor för backar/2st 58cm, 4st 
meshbackar 50×58cm, 2st mesh
backar 100×58cm och 1st utdrag
bart skohyllplan 100×58cm.  
Belysning och SKUBB lådor  
säljs separat.

PAX/UNDREDAL garderob

DÖRRAR OCH STOMMAR

7710:-
Inredning

4130:-
Totalt pris

 11 840:-
Du kan välja att dela upp din betalning. 
Läs mer på IKEA.se/fnansiering  
och på s. 324.

PAX/UNDREDAL garderob 11 840:- i folie, lackad yta och glas. B300×D60, H236cm. Svartbrun/svart. 792.216.59  
KOMPLEMENT inredning som ingår i denna kombination: 10st hyllplan 50×58cm, 3st hyllplan 100×58cm,  
2st klädstänger 100cm, 2st utdragsskenor för backar/2st 58cm, 6st lådor 50×58cm, 2st meshbackar 50×58cm,  
1st avdelare för stommar 50×58cm, 1st utdragbart hyllplan 50×58cm, 1st avdelare för utdragbart hyllplan 50×58cm, 
1st utdragbar byxhängare 50×58cm, 1st utdragbart hyllplan 100×58cm, 1st avdelare för utdragbart hyllplan 100×58cm 
och 1st utdragbar byxhängare 100×58cm. Belysning och SKUBB lådor säljs separat.

Den lägre nivån har plats för 
högre skor längst fram, och hela 
hyllan kan dras ut så att alla par 
blir lätta att nå.

KOMPLEMENT
utdragbart skohyllplan

 280:-

Meshbackar är ett smart 
sätt att förvara allt från 
stickade tröjor och sommar/
vinterkläder till tshirts och 
handdukar. Luftcirkulationen 
är särskilt bra för naturfbrer 
och hjälper till att hålla dina 
kläder fräscha.

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Du kan välja att dela upp din betalning. 
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1st avdelare för stommar 50×58cm, 1st utdragbart hyllplan 50×58cm, 1st avdelare för utdragbart hyllplan 50×58cm, 
1st utdragbar byxhängare 50×58cm, 1st utdragbart hyllplan 100×58cm, 1st avdelare för utdragbart hyllplan 100×58cm 
och 1st utdragbar byxhängare 100×58cm. Belysning och SKUBB lådor säljs separat.

Den lägre nivån har plats för 
högre skor längst fram, och hela 
hyllan kan dras ut så att alla par 
blir lätta att nå.

KOMPLEMENT
utdragbart skohyllplan

 280:-

Meshbackar är ett smart 
sätt att förvara allt från 
stickade tröjor och sommar/
vinterkläder till tshirts och 
handdukar. Luftcirkulationen 
är särskilt bra för naturfbrer 
och hjälper till att hålla dina 
kläder fräscha.

Leveransservice. Vi kan transportera dina produkter hem till dig eller till ditt företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Flexibel förvaring 
från topp till tå

01 ELVARLI förvaringskombination 4400:- i lackat aluminium och folie. Design: Ehlén  
Johansson. B205×D55, H216cm. Vit. 491.880.05  02 BULLIG låda 149:-/st i bambu.  
B33×D35, H32cm. 302.648.86

TRYSIL garderob med skjutdörrar/ 
4 lådor 1495:- 1795:- i folie. Design:  
K Hagberg/M Hagberg. B118×D61, 
H202cm. Vit/ljusgrå. 403.087.76

NYTT VUKU garderob 99:- i stål och 
polyester. Design: Jon Karlsson/W Chong. 
B74×D51, H149cm. 1st klädstång och 2st 
krokar medföljer. Vit. 803.319.73

ANEBODA klädskåp 699:- i folie och 
plast. Design: Tord Björklund. B81×D50, 
H180cm. 1st klädstång och 1st fyttbart 
hyllplan medföljer. Vit. 901.217.62

ASKVOLL klädskåp 899:- i folie. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B80×D52, H189cm. 
1st klädstång och 1st fast hyllplan medföljer. 
Svartbrun/vit. 702.708.09

BRIMNES klädskåp med 2 dörrar 995:- 
i folie. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B78×D50, H190cm. 1st klädstång, 1st 
fyttbart och 1st fast hyllplan medföljer.  
Vit. 502.180.30

KNAPPER golvspegel 499:- i spegelglas 
och lackat stål. Design: N Cortolezzis/ 
D Wahl. B48×D51cm, H160cm.  
Vit. 002.173.87

ASKVOLL
klädskåp

899:-
ANEBODA
klädskåp

699:-

01 KUGGIS låda med 
lock 149:-/st i återvunnen 
plast. B37×D54, H21cm. Vit. 
102.802.03  02 ELVARLI  
förvaringskombination 
2680:- i lackat aluminium 
och folie. Design: Ehlén  
Johansson. B92/92×D36, 
H222–350cm. Vit. 191.578.97

KNAPPER
golvspegel

499:-

Klädförvaring Klädförvaring

TRYSIL
garderob med  
skjutdörrar/4 lådor 1795:-

 1495:-

VUKU
garderob

99:-

BRIMNES
klädskåp  
med 2 dörrar

995:-

ELVARLI förvaringskombination

4400:-
01

02

ELVARLI
förvaringskombination

 2680:-
02

01

NYTT

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.



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

KARMSUND golvspegel 
499:- i lackat stål och spegel
glas. Design: A Efverlund/C Ke. 
B40×H167cm. Svart. 402.949.82

HURDAL linneskåp 2495:- i betsad, klarlackad massiv furu.  
Design: Francis Cayouette. B109×D50, H137cm. 2st fyttbara 
hyllplan medföljer. Grön. 102.688.52

280 Klädförvaring

Även sopor uppskattar bra design

SNÄPP pedalhink är stilren och kompakt. Påsen inuti döljs av locket när 
pedalhinken är stängd och den inre behållaren kan lyftas ut när den 
behöver tömmas och rengöras. Den är också lätt att fytta tack vare 
handtaget på baksidan.

SNÄPP pedalhink 79:- i plast. Design: Marcus Arvonen. Ø26, H29cm.  
Rymmer 5L. Vit. 002.454.27  Handla online på IKEA.se

SNÄPP
 pedalhink

79:-
HURDAL
linneskåp

2495:-

KARMSUND
golvspegel

499:- HEMNES
garderob med 
2 skjutdörrar

2995:-

TYSSEDAL
klädskåp

2995:-

TURBO
klädställning, inom/utomhus

 299:-

TYSSEDAL klädskåp 2995:-  
med lackad yta och spegelglas. Design: 
Ebba Strandmark. B88×D58, H208cm.  
1st klädstång och 1st fyttbart hyllplan 
medföljer. Vit/spegelglas. 002.981.28

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

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Sängar och sängbord Sängar och sängbord

01 MALM byrå med 4 lådor 749:- med lackad yta. B80×D48, H100cm. Vit. 002.145.53  
02 MALM byrå med 3 lådor 599:- i betsat, klarlackat askfaner. B80×D48, H78cm. 
Svartbrun. 801.033.44  03 MALM skrivbord 995:- med lackad yta. B140×D65, H73cm. 
Vit. 602.141.59  04 MALM byrå med 6 lådor 995:- med lackad yta. B80×D48, H123cm. 
Vit. 102.145.57  05 MALM sängstomme, hög, med 4 sänglådor 2995:- i betsat, klar-
lackat faner. B176×L209, H100cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk och MALM 
sänglådor är inräknade i priset men plockas separat. Svartbrun. 599.316.27   
Madrasser säljs separat.

MALM
Populär eftersom enkelhet har betydelse

Vår MALM serie handlar om stilren design som ger 
snygg och prydlig  förvaring av dina saker. En riktig 

vardagshjälte som tar  hänsyn till dina förvaringsbehov.  
Det är det som gör serien till en IKEA favorit. 

MALM  
sängstomme, hög,  
med 4 sänglådor

 2995:-
05

01
02

03

04

Sängbord eller hallförvaring? 
Oavsett hur byrån används  
är lådorna lättrullade och  
har utdragsstopp. 

Lådor på bägge sidor av sängen 
ger lättillgänglig förvaring av 
sängkläder och kuddar. 

MALM
byrå med 4 lådor

 749:-
01

  Byråar måste förankras i väggen i enlighet med monteringsanvisningarna.
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TYSSEDAL serie i folie. Vit. *Sängstomme 2695:- 
B168×L210, H140cm. Bäddmått 160×200cm. 
590.577.30   Avlastningsbord 799:- B51×D40, 
H59cm. 702.999.59

*KOPARDAL sängstomme 1395:- i lackat stål. B172×L211, H104cm. 
Bäddmått 160×200cm. Grå. 691.576.73

LAUVIK kontinentalsäng 4735:- Ett generöst lager mjuk fyllning 
och bonellresårer i madrasskärnan ger stöd åt hela kroppen så att du 
kan sova gott. B160×L210, H120cm. Bäddmått 160×200cm. Komplettera 
gärna med en bäddmadrass för en mjukare yta.  
DIMMELSVIK mörkbeige. 791.221.50

UNDREDAL
sängstomme

3195:-

LAUVIK
kontinentalsäng

4735:-

KOPARDAL
sängstomme

1395:-

HEMNES  
sängstomme

2295:-

EN PLATS FÖR ÅTERHÄMTNING
 *UNDREDAL sängstomme 3195:-  

i massiv björk med målad yta. B171×L210, H154cm.  
Bäddmått 160×200cm. Svart. 990.599.30 

UNDREDAL är robust och har en hantverks-
känsla som ger genuin värme i sovrummet. 
Kombinera sängstommen med en byrå och 
en garderob i samma serie – eller låt den stå  
i ensamt majestät. 

HEMNES serie i betsad, klarlackad massiv furu. Svartbrun. Sängstomme 2295:- 
B174×L211, H120cm. Bäddmått 160×200cm. SKORVA mittbalk är inräknad i priset, men 
plockas separat. 599.293.37  Madrass säljs separat. Avlastningsbord 499:- B46×D35, 
H70cm. 901.212.34   

Låt din idé om vila utgöra grunden för hur ditt sovrum ska se ut. HEMNES är en 
komplett sovrumsserie gjord i massivt trä. Den robusta designen och tydliga 
hantverkskänslan ger dig en klassisk och tidlös sovrumsstil. 

TYSSEDAL
sängstomme

 2695:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.*SKORVA mittbalk är inräknad i priset, men plockas separat. Madrass säljs separat till alla sängstommar.
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*NESTTUN sängstomme 1395:- i lackat stål. 
B166×L207, H95cm. Bäddmått 160×200cm.  
Vit. 491.579.85

TARVA serie i obehandlad massiv furu. *Sängstomme 799:-  B168×L209, H95cm. 
Bäddmått 160×200cm. 699.292.33  Avlastningsbord 399:- B48×D39, H62cm. 
502.196.09

BRIMNES serie i folie. *Sängstomme med förvaring och gavel 2990:-  B166×L234, H111cm. 
Bäddmått 160×200cm. BRIMNES huvudgavel är inräknad i priset men plockas separat. Vit. 590.991.55 

TARVA
sängstomme

799:-

NORDLI serie med lackad yta. Vit. Design: Ola Wihlborg. Sängstomme 
med förvaring 3495:- B160×L202, H30cm. Bäddmått 160×200cm.   
003.498.49  Madrass säljs separat.  Avlastningsbord 699:- B30×D50, 
H67cm. 402.192.85

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.

MALM
sängstomme, hög,  
med 2 sänglådor

2495:-

NORDLI
sängstomme 
med förvaring

3495:-

GJÖRA  
sängstomme

 2195:-

BRIMNES
sängstomme med  
förvaring och gavel

2990:-

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

Välj en sängstomme med hög 
eller låg gavel – fnns i många 
olika utföranden. Och när du 
lägger till sänglådor på hjul kan 
du utnyttja utrymmet under 
sängen till förvaring av extra 
sängkläder eller undanlagda 
sommar- eller vinterkläder.

MALM serie i vitlaserad ekfaner. 
Sängstomme, hög, med 2 säng-
lådor 2495:- B176×L209, H100cm. 
Bäddmått 160×200cm. SKORVA 
mittbalk och MALM sänglådor är 
inräknade i priset men plockas 
separat. 491.304.77  Madrass säljs 
separat. Byrå med 2 lådor 499:- 
B40×D48, H55cm. 101.786.01

NESTTUN
sängstomme

 1395:-

KNUT HAGBERG OCH 
MARIANNE HAGBERG
Designer

När allt fer tvingas bo på färre 

kvadratmeter, ville vi se hur mycket 

förvaring vi skulle kunna bygga in 

i en säng. Med BRIMNES är det lite 

som att bo på en båt. Man har allt 

man behöver runt omkring sig i 

huvudgaveln och i lådorna. Om man 

inte har plats för något sängbord  
eller extra förvaring, så gör det 

inget. För allt ingår.

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. *SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. Madrass säljs separat till alla sängstommar. 
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Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. *SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. Madrass säljs separat till alla sängstommar. 



288 Dagbäddar

HEMNES avlastningsbord 499:-  
i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Nike Karlsson. B46×D35, 
H70cm. Gul. 703.200.17

HEMNES dagbädd med 3 lådor 2995:- med lackad 
yta. Design: Carina Bengs. B87×L209, H83cm. Bäddmått 
80/160×200cm. Vit. 903.493.26  Madrasser säljs separat.

FYRESDAL serie i lackat stål. Svart. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
Dagbädd 1795:- B88×L207, H94cm. Bäddmått 80/160×200cm. 003.188.81   
Madrasser säljs separat. Avlastningsbord 399:- B45×D38, H71cm. 003.203.51

FLEKKE dagbädd med 2 lådor 2495:-  
2995:- med lackad yta.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B88×L207, H86cm. Bäddmått 
80/160×200cm. Vit. 003.201.34   
Madrasser säljs separat.

TARVA dagbädd 1395:- i obehandlad massiv furu. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B88×L214, H71cm. 
Bäddmått 80/160×200cm. 703.363.82   
Madrasser säljs separat.

Nu slipper du sladdtrassel runt sängen

SELJE avlastningsbord har en praktisk låda med plats för telefon,  
laddare och till och med en bok eller två. Dra alla kablar mellan lådans 
baksida och den bakre panelen, så kan du säga hejdå till sladdhärvorna. 
SELJE är också väldigt lätt att montera. 

SELJE avlastningsbord 249:-/st i lackat stål. Design: Monika Mulder. B46×D37, 
H56cm. Vit. 802.270.14  Röd. 403.171.15  Handla online på IKEA.se

SELJE  
avlastningsbord

 249:-/st

HEMNES
avlastningsbord

499:-

FLEKKE 
dagbädd  
med 2 lådor 2995:-

2495:-

TARVA  
dagbädd

 1395:-

HEMNES
dagbädd  
med 3 lådor

2995:-

FYRESDAL
dagbädd  

1795:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.

288 Dagbäddar

HEMNES avlastningsbord 499:-  
i betsad, klarlackad massiv furu. 
Design: Nike Karlsson. B46×D35, 
H70cm. Gul. 703.200.17

HEMNES dagbädd med 3 lådor 2995:- med lackad 
yta. Design: Carina Bengs. B87×L209, H83cm. Bäddmått 
80/160×200cm. Vit. 903.493.26  Madrasser säljs separat.

FYRESDAL serie i lackat stål. Svart. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
Dagbädd 1795:- B88×L207, H94cm. Bäddmått 80/160×200cm. 003.188.81   
Madrasser säljs separat. Avlastningsbord 399:- B45×D38, H71cm. 003.203.51

FLEKKE dagbädd med 2 lådor 2495:-  
2995:- med lackad yta.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B88×L207, H86cm. Bäddmått 
80/160×200cm. Vit. 003.201.34   
Madrasser säljs separat.

TARVA dagbädd 1395:- i obehandlad massiv furu. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B88×L214, H71cm. 
Bäddmått 80/160×200cm. 703.363.82   
Madrasser säljs separat.

Nu slipper du sladdtrassel runt sängen

SELJE avlastningsbord har en praktisk låda med plats för telefon,  
laddare och till och med en bok eller två. Dra alla kablar mellan lådans 
baksida och den bakre panelen, så kan du säga hejdå till sladdhärvorna. 
SELJE är också väldigt lätt att montera. 

SELJE avlastningsbord 249:-/st i lackat stål. Design: Monika Mulder. B46×D37, 
H56cm. Vit. 802.270.14  Röd. 403.171.15  Handla online på IKEA.se

SELJE  
avlastningsbord

 249:-/st

HEMNES
avlastningsbord

499:-

FLEKKE 
dagbädd  
med 2 lådor 2995:-

2495:-

TARVA  
dagbädd

 1395:-

HEMNES
dagbädd  
med 3 lådor

2995:-

FYRESDAL
dagbädd  

1795:-

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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01 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 349:- i 100% bomull. Påslakan B240×L220cm.  
2st örngott L50×B60cm. Ljusblå. 903.186.26  Grå. 803.186.55  02 DUNVIK kontinentalsäng 
7995:- med individuellt inkapslade pocketresårer i madrasskärnan, som rör sig oberoende av  
varandra och följer din kropp precist; ger stöd på rätt ställen. B160×L210, H120cm.  
Bäddmått 160×200cm. SKIFTEBO mörkgrå. 091.304.98

Sovkomfort

Sömn och komfort är  
något väldigt personligt

DUNVIK kontinentalsäng

7995:-
02

01

03

05

06

BLEKVIDE täcke, varmare

 899:-/st

04

03 KNAVEL kudde, fastare 499:-/st med tyg i 100% 
bomull. Fyllning i dun och fjädrar. L50×B60cm. 802.694.95    
04 BLEKVIDE täcke, varmare 899:-/st med fyllning 
i 90% anddun och 10% andfjädrar. B150×L200cm. 
702.714.27  05 TUSTNA bäddmadrass 1300:- Latex 
och ull ger en mjukare yta och har mycket goda tryck
avlastande egenskaper som hjälper dig att slappna av.  
Design: Synnöve Mork. B90×L200cm. 7cm tjock. 502.982.15   
06 HYLLESTAD pocketresårmadrass 1995:- Ett lager 
minnesskum formar sig efter din kropp, tryckavlastar och 
hjälper dig att slappna av. Design: Synnöve Mork.  
Fasthet: Fast. B90×L200cm, H27cm. Vit. 902.444.52

Bra sovkomfort handlar om att göra personliga 
val – som vilken fasthet du vill att din kudde ska 
ha och hur varmt ditt täcke ska vara. Och när du 
väljer en madrass med individuella pocketresårer 
får din kropp stöd exakt där det behövs.

Ett bra kvalitetstecken är   
att vi lämnar 25 års garanti 
på våra madrasser!

För oss är det viktigt att du sover 
bra på din nya madrass. Det tar 
ungefär en månad för kroppen 
att vänja sig vid en ny madrass. 
Skulle du efter en månad känna 
att madrassen inte passar dig, 
kan du lämna tillbaka den och 
byta till en annan. Du kan sova  
på saken – i hela 90 nätter!

Madrassen/madrasserna skall 
vara i gott skick och originalkvitto 
eller originalfraktsedel krävs som 
inköpsbevis vid nyttjande av 
sovapåsakengarantin.

Plock och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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01 GLANSVIDE täcke, varmare 599:- med fyllning i 100% polyestermikrofber. 
B150×L200cm. 502.714.71  02 RÖDTOPPA täcke, svalare 299:- med fyllning i  
50% lyocell och 50% polyester. B150×L200cm. 202.714.96  03 GRUSBLAD täcke,  
varmare 199:- med fyllning i polyesterfber. B150×L200cm. 202.717.50   
04 SLÅN kudde, mjukare 15:-/st med fyllning i polyesterfber. L50×B60cm. 
102.698.04  05 GULDPALM kudde, fastare 349:- med fyllning i 60% anddun och 
40% andfjädrar. L50×B60cm. 202.695.54  06 AXAG kudde, mjukare 39:- med fyllning 
i polyester. L50×B60cm. 202.697.71  07 TILKÖRT täcke, svalare 79:- med fyllning i 
polyesterfber. B150×L200cm. 202.718.54  08 HAMPDÅN kudde, fastare 69:-  
med fyllning i polyesterfber. L50×B60cm. 602.697.26  09 RÖDTOPPA täcke,  
varmare 399:- med fyllning i 50% lyocell och 50% polyester. B150×L200cm. 202.715.33  

TUDDAL bäddmadrass 750:- med högelastiskt skum för tryckavlastande egenskaper. 
Design: Synnöve Mork. B120×L200cm. 5cm tjock. Vit. 102.981.80  HÖVÅG pocketresår-
madrass 1795:- Med individuellt inkapslade pocketresårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer din kropp precist; ger stöd på rätt ställen. Design: Synnöve Mork. 
B120×L200cm, H24cm. Fasthet: Fast. Mörkgrå. 702.575.58

TROMSDALEN bäddmadrass 2100:- Naturmaterial som  
naturlatex och bomull transporterar bort fukt och ger ett mycket 
jämnt och behagligt sovklimat. B90×L200cm. 7cm tjock.  
Naturfärgad/vit. 803.039.70  

TUSTNA
bäddmadrass

 1300:-

0605

09

04 SLÅN
kudde, mjukare

 15:-/st

07
HÖVÅG
pocketresårmadrass, fast

1795:-

TUSTNA bäddmadrass 1300:- i latex och ull som ger en mjukare 
yta och har mycket goda tryckavlastande egenskaper. Design: 
Synnöve Mork. B90×L200cm. 7cm tjock. Vit. 502.982.15   
HOKKÅSEN pocketresårmadrass 3195:- Ett lager minipocket-
resårer formar sig efter din kropp, tryckavlastar och hjälper dig att 
slappna av. Design: Synnöve Mork. B90×L200cm, H31cm.  
Fasthet: Fast. Vit. 002.934.42

Ett enkelt sätt att maximera din komfort är att lägga 
till en bäddmadrass – på en ny madrass eller på en 
som du redan har. Bäddmadrassen är rullpackad  
och lätt att ta med sig hem. 

08

RÖDTOPPA
täcke, svalare

 299:-
02

01

03

TROMSDALEN
bäddmadrass

 2100:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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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. 318.
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JORDRÖK kudde, fastare 99:-/st  
med fyllning i 90% andfjädrar och 10% anddun. L50×B60cm. 002.695.93

HYLLE kudde, fastare 149:-/st med fyllning i polyesterfber. 
L50×B60cm. 502.827.14  SÖTVEDEL täcke, varmare 599:- 
med fyllning i 60% anddun och 40% andfjädrar. B150×L200cm. 
902.715.96

RÖLLEKA minnesskumkudde 199:-  
med fyllning i minnesskum. L33×B50cm. 502.698.35

HÖNSBÄR täcke, varmare 349:- med 
fyllning i 90% andfjädrar och 10% anddun. 
B150×L200cm. 502.716.83

SNARUM resårbotten 895:- Bonellresårer ger stöd åt hela kroppen  
så att du kan sova gott. Design: Synnöve Mork. B90×L200, H25cm.  
Fasthet: Medelfast. Beige. 403.098.94  TUSSÖY bäddmadrass 1200:- 
Minnesskum formar sig perfekt efter kroppen med hjälp av din kroppsvärme.  
Design: Synnöve Mork. B90×L200cm. 8cm tjock. Vit. 702.981.39   
BRYNILEN ben 200:-/4st i klarlackad massiv ek. Design: Ola Wihlborg. 
H20cm. 402.996.92

SKOTTERUD
resårbotten  

2195:-

SNARUM
resårbotten 

895:-

SKÅRER resårbotten

2395:-

JORDRÖK
kudde, fastare

99:-/st

MYSKGRÄS täcke, svalare 39:- med 
fyllning i polyesterfber. B150×L200cm. 
002.718.74

MYSKGRÄS
täcke, svalare

39:-

SKOTTERUD resårbotten 2195:- ger stöd på rätt ställen med hjälp  
av individuellt inkapslade pocketresårer. 5 komfortzoner i madrassen  
minskar trycket på axlar och höfter. B90×L200, H34cm. Fasthet: Medel-   
fast. Mörkgrå. 303.098.75  TUSSÖY bäddmadrass 1200:- Minnesskum  
formar sig perfekt efter kroppen med hjälp av din kroppsvärme. Design: 
Synnöve Mork. B90×L200cm. 8cm tjock. Vit. 702.981.39  BRATTVÅG  
ben 200:-/4st i lackat massivt trä. Design: Ola Wihlborg. H20cm.  
Svart. 603.096.14

Kuddens fyllning följer huvudets 
och nackens konturer och ger 
dig bra stöd hela natten.RÖLLEKA

minnesskum-  
kudde

199:-
SKÅRER resårbotten 2395:- med individuellt 
inkapslade pocketresårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer din kropp precist; ger stöd på rätt 
ställen. Design: Synnöve Mork. B120×L200, H31cm. 
Fasthet: Fast. Mörkbeige. 303.073.29 
TUDDAL bäddmadrass 750:- i högelastiskt skum 
med tryckavlastande egenskaper. Design: Synnöve 
Mork. B120×L200cm. 5cm tjock. Vit. 102.981.80     
BJORLI ben 200:-/4st i rostfritt stål. Design: Ola 
Wihlborg. H20cm. 002.996.94

HÖNSBÄR
täcke, varmare

349:-

HYLLE
kudde, fastare

149:-/st

Överdraget kan tas av och  
maskintvättas, och är därför  
lätt att hålla rent och fräscht.

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Mjuka material som andas  
ger skön komfort hela natten

NYTT **FJÄLLVEDEL påslakanset 99:- i 100% bomull. Design:  
Johanna Skånmyr. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm.  
Rosa. 403.502.75 

*BLÅVINDA påslakanset 499:- i 100% bomullspercale.  
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Beige. 303.370.72

**HÄXÖRT påslakanset 299:- i 100% bomullspercale.  
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm.  
Vit/grå. 103.139.44

**NYPONROS påslakanset 199:-  
i 100% bomull. Påslakan B150×L200cm. 
1st örngott L50×B60cm. Vit/blå. 
501.891.60

**ROSENFIBBLA påslakanset 149:-  
i 100% bomull. Design: Eva Lundgreen. Påslakan B150×L200cm.  
1st örngott L50×B60cm. Vit/blommönstrad. 403.302.87

**LJUSÖGA påslakanset 149:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Blomma. 103.143.83

PUDERVIVA påslakanset

799:-
HÄXÖRT
påslakanset

299:-
ROSENFIBBLA
påslakanset

149:-

BLÅVINDA
påslakanset

499:-

ROSENRIPS
påslakanset

299:-

NYPONROS
påslakanset

199:-
**RAJGRÄS påslakanset 
299:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Randig. 203.302.50

RAJGRÄS
påslakanset

299:-

FJÄLLVEDEL
påslakanset

99:-

NYTT *PUDERVIVA påslakanset 799:- i 100% lin.  
Påslakan B240×L220cm. 2st örngott L50×B60cm. Natur. 203.375.86

**ROSENRIPS påslakanset 299:-  
i 100% bomull. Design: Eva Lundgreen. 
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Blå/mönstrad. 703.303.18

All bomull som används i IKEA 
sängkläder kommer från  
mer hållbara odlingar som  
använder mindre vatten  
och mindre mängd kemiska  
gödnings- och  
bekämpningsmedel.

LJUSÖGA
påslakanset

149:-

Naturfbrerna i linne andas och 
absorberar fukt samt hjälper till 
att upprätthålla en behaglig och 
jämn temperatur under  
hela natten. 

NYTT

NYTT

* Finns även för enkelsäng ** Finns även för dubbelsäng ** Finns även för dubbelsäng
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298 299Sängtextilier Sängtextilier 

*RINGKRAGE påslakanset 149:- i 100% bomull. Design: 
Linda Svensson Edevint. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Vit/ferfärgad. 203.043.12

*SKOGSALM påslakanset 249:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Beige. 803.375.07

NYTT *BLÅRIPS påslakanset 249:- i 55% lyocell och 45% bomulls-
satin. Design: S Edholm/L Ullenius. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Rosa. 703.424.20  

*ROSTVIN påslakanset 79:- 99:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Vit/grå. 903.090.90

*BRUNKRISSLA påslakanset 149:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Blå/grå. 903.754.19

SMÅSTARR
påslakanset 149:-

99:-

ROSTVIN
påslakanset 99:-

79:-
FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

RINGKRAGE
påslakanset

149:-

NATTJASMIN
påslakanset

299:-

BRUNKRISSLA
påslakanset

149:-

*FLÖNG påslakanset 99:- i 100% bomull. Design: Nina Jobs.  
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Blå/vit. 203.090.60

BLÅRIPS
påslakanset

249:-

TRÄDASTER påslakanset 39:-  
i polyester och bomull. Design: Paulin 
Machado. Påslakan B150×L200cm.  
1st örngott L50×B60cm. Orange. 703.292.87

TRÄDASTER
påslakanset

39:-

*SMÅSTARR påslakanset 99:- 149:- i 100% bomull. Påslakan 
B150×L200cm. 1st örngott L50×B60cm. Prickar/ferfärgad. 
803.377.48

NYTT *NATTJASMIN påslakanset 299:- i 60% bomull 
och 40% lyocell. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Ljusgrå. 103.371.48

Satinvävd blandning av lyocell och 
hållbart odlad bomull transporterar 
bort fukt från kroppen och ger ett 
jämnt och behagligt sovklimat.

FLÖNG
påslakanset

99:-

SKOGSALM
påslakanset

249:-

NYTT

NYTT

*Finns även för dubbelsäng. *Finns även för dubbelsäng.
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Barnens IKEA Barnens IKEA

DRÖMSYN vägglampa 79:- i propenplast.  
Design: Sarah Fager. B31×H21cm. IKEA. Modell 
V1506 DRÖMSYN. I denna lampa kan ljuskällor i 
följande energiklasser användas: A++ till D.  
Vit. 603.303.52

HIMMELSK mobil 79:- i 100% polyester. 
Rekommenderas från 0 år. Design: Susana 
Rodriguez Fernandez. Flerfärgad. 303.208.54

SNIGLAR serie. Skötbord 299:- i massiv 
bok. L72×B53, H87cm. Bok/vit. 200.452.05  
Klädskåp 799:- i folie och lackad yta.  
Design: David Wahl. B81×D50, H163cm. 
Bok/vit. 402.637.87

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

Rigoröst testade 
så att även du ska 
kunna sova gott

300 301

SUNDVIK serie. Spjälsäng 995:-  
i betsad, klarlackad massiv bok. 
B67×L125, H85cm. Bäddmått 
60×120cm. Vit. 002.485.67  Madrass 
säljs separat. Klädskåp 1795:-  
i folie och betsad, klarlackad massiv 
furu. Design: Jon Karlsson. B80×D50, 
H171cm. Vit. 102.696.96  Skötbord/
byrå 1495:- i betsad, klarlackad  
massiv furu. B79×D51/87, 
H99/108cm. Vit. 902.567.27

Bebistiden går så snabbt.  
Med SUNDVIK kan barnrummet 
möbleras med möbler som 
växer i takt med barnet.
Skötbordet kan göras om till  
en byrå, spjälsängen kan bli  
en säng för tvååringen och  
klädskåpet har plats för galgar  
i vuxenstorlek.

HIMMELSK
mobil

79:-

SUNDVIK
klädskåp

 1795:-

STUVA/FÖLJA
spjälsäng med lådor

1775:-

STUVA/FÖLJA
skötbord med  
4 lådor

1555:-Börja med att ha spjälsängens  
botten i det övre läget så är det lätt 
att lägga ner och ta upp ditt nyfödda 
barn. När barnet blir större ska  
bottnen sänkas av säkerhetsskäl.

DRÖMLAND
påslakanset för spjälsäng

 129:-

Den översta delen kan placeras 
högt för blöjbyten och sedan 
sänkas när man vill göra om 
skötbordet till ett skrivbord.

DRÖMSYN
vägglampa

79:-

SNIGLAR
skötbord

299:-
Alla våra spjälsängar testas i enlighet 
med världens strängaste säkerhets-
standarder. Så oavsett vilken modell du 
väljer kan du vara trygg med att den har 
rundade kanter och hörn, och har  
genomgått 28 olika tester för att säker-
ställa säkerheten. 

STUVA/FÖLJA serie i folie och lackad yta.  
Vit. Design: Ebba Strandmark. Spjälsäng med 
lådor 1775:- B66×L126, H86cm. Bäddmått 
60×120cm. 391.805.66  Madrass säljs separat. 
Förvaring med lådor 1289:- B60×D50, 
H128cm. 291.805.43  Skötbord med 4 lådor 
1555:- B90×D79, H102cm. 391.808.30

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat.
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Barnens IKEA Barnens IKEA

HEMMAHOS dyna till bänk 100:- i bomull och polyester.  
Design: Malin Unnborn. B49×L90cm. Svart/vit. 003.323.68   
STUVA bänk 329:- i folie. Design: Ebba Strandmark. B90×D50, 
H50cm. Vit. 301.286.29  FLYTTBAR låda med lock 199:-  
i 100% polyester. Design: Malin Unnborn. B79×D42, H41cm. 
Grön/vit. 603.288.44

TROFAST förvaringskombination med backar 649:-  
i klarlackad, massiv furu och propenplast. B94×D44, 
H52cm. Vitbetsad furu/vit. 191.026.59

TROGEN stegpall för barn 179:- med lackad 
yta. Design: J Asshoff/H Brogård. B40×D38, 
H33cm. Gul. 803.715.20

FLYTTBAR korg med lock 59:- i 100%  
polyester. Design: Malin Unnborn. Ø35, H49cm. 
Gul. 803.288.24

KURA serie. Sängtält med gardin 299:- B97×L165, H181cm. Grå/vit. 903.324.58   
Vändbar säng 1495:- i klarlackad massiv furu och folie. Rekommenderas från 6 år, om 
sängen används som loftsäng. Design: T Christensen/K Legaard. B99×L209, H116cm.  
Bäddmått 90×200cm. Vit/furu. 802.538.09  Madrass säljs separat.

DRÖMMINGE vägglampa 79:-  
i 100% propenplast. Design: Sarah 
Fager. B23cm, H32cm. IKEA. Modell 
V1603 DRÖMMINGE. I denna lampa 
kan ljuskällor i följande energiklasser 
användas: A++ till D. Röd. 
803.478.94

För ett barnrum 
som är både  
fexibelt och kul

302 303

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

FLYTTBAR
korg med lock

59:-

DRÖMMINGE
vägglampa

79:-

KURA
sängtält  
med gardin

299:-

Fäst sängtältet på KURA säng 
och skapa en mysig koja för 
sömn och lek.

SUNDVIK utdragbar sängstomme med ribbotten 1495:- i betsad, 
klarlackad massiv furu. L137–207×B91, H80cm. Bäddmått 80×200cm. 
Vit. LURÖY ribbotten är inräknad i priset men plockas separat. 490.460.68  
Madrass säljs separat.

BUSUNGE serie i folie och lackad yta. Ljusrosa. Design: Carl Öjerstam. 
Klädskåp 1195:- B80×D52, H139cm. 802.290.08  Växasäng 1495:- 
L138–208×B90, H100cm. Bäddmått 80×200cm. 902.290.17   
Madrass säljs separat. 

BUSUNGE
växasäng

 1495:-

Våra madrasser för utdragbara 
sängar kommer i tre delar som 
läggs till allt eftersom barnet 
och sängen växer.

SUNDVIK
utdragbar sängstomme  
med LURÖY ribbotten

 1495:-

TROFAST
förvaringskombination  
med backar

649:-

FLYTTBAR
låda med lock

 199:-

TROGEN
stegpall  
för barn

 179:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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för barn

 179:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318. BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 



Barnens IKEA

 

NYTT STILLSAMT påslakanset 149:-/st i 100% bomull. Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Ljusorange. 103.586.59  SVÄRTA serie i lackat stål. Silverfärgad. Design: Tord Björklund. 
Våningssängstomme 1495:- Rekommenderas från 6 år. B97×L208, H159cm. Bäddmått 90×200cm. 
102.479.73  Undersäng 499:- B93×L197, H20cm. 902.479.88  Madrasser säljs separat.

VÄNSKAPLIG kudde 99:-  
i polyester. Design: Ann-Cathrine 
Sigrid Ståhlberg. B60×L30cm. 
Svart. 603.327.04

VÄNSKAPLIG påslakanset 
99:- i 100% bomull. Design: 
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. 
Påslakan B150×L200cm. 1st örngott 
L50×B60cm. Svart/mörkröd. 
403.325.59

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

STUVA loftsängskombination med 4 lådor och 2 dörrar 4015:- i folie och lackad yta. B99×L207, H193cm. Bäddmått 90×200cm.  
Rekommenderas från 6 år. Vit/grön. 390.274.85  Madrass säljs separat. ÖRFJÄLL/SPORREN arbetsstol 429:- 499:- med klädsel i polyester.  
Sits B49×D43, H41–53cm. Vit/VISSLE ljusblå. 491.623.69

TUFFING loftsängstomme 995:-  
i stål och polyester. Rekommenderas 
från 6 år. B97×L208, H179cm. Bädd-
mått 90×200cm. Mörkgrå. 902.994.49  
Madrass säljs separat.

MED PLATS FÖR ALLT
304 305

Här fnns det till och med plats för 
kläderna – i garderoben på sidan.

VÄNSKAPLIG
påslakanset

99:-

VÄNSKAPLIG
kudde

99:-

STILLSAMT
påslakanset

149:-/st

BOLLKÄR
mjukleksak

79:-

TUFFING
loftsängstomme

995:-

STUVA loftsängskombination  
med 4 lådor och 2 dörrar 

4015:-

NYTT

Monteringsservice. Vi kan hjälpa dig att montera dina nya möbler. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Barnens IKEA306

En tröstande bästis som alltid lyssnar 

Vår supergosiga KRAMIG mjukleksak älskar att leka. Och precis som  
barnen är den full av bus, men förstås också pålitlig och säkerhetstestad. 
Tål hur många kramar som helst! Kan maskintvättas och återvinnas.  

KRAMIG mjukleksak 29:- i 100% polyester. L30cm. Vit/svart. 302.213.16   
Handla online på IKEA.se

KRAMIG
mjukleksak

 29:-

FABLER BJÖRN mjukdjur 15:-  
Tyg/fyllning i 100% polyester.  Rekommenderas 
från 0 år. Design: Silke Leffer. L21cm.  
Beige. 001.414.01

CIRKUSTÄLT tält 199:- i 100% polyester 
och plast. Ø100, H120cm. Rekommenderas 
från 18 månader. 803.420.52

DUKTIG leksakskök 699:- 799:- i björkplywood, akryl-
plast, ABS-plast och propenplast. Rekommenderas från 
3 år. Design: Mikael Warnhammar. B72×D40, H109cm. 
603.199.72  Kökstillbehör och batterier säljs separat.

FABLER BJÖRN
mjukdjur

15:-

01–02 NYTT LILLABO serie  
i massiv bok och plast. Rekommenderas 
från 3 år. Design: Henrik Johansson. 
01 Tågset 59:-/3 delar 603.200.94  
02 Grundsats tåg 99:-/20 delar 
003.200.54

FLISAT serie i tonad, lackad massiv furu och 
lackad spånskiva. Design: S Fager/J Karlsson. 
Barnskrivbord, ställbart 799:- Skrivbordet 
har tre höjdlägen: 53, 62 eller 72cm. B92×D67, 
H53/62/72cm. 202.735.94  Väggförvaring 149:- 
B70×D9, H16cm. 002.907.78  Barnpall 149:- 
B24×D24, H28cm. 402.735.93

FLYTTBAR låda med lock 79:-/3 delar  
i 100% återvunnet papper. Design: Malin 
Unnborn. 603.292.59

FLYTTBAR
låda med lock

79:-/3 delar

FLISAT
barnskrivbord,  
ställbart

799:-

LILLABO grundsats tåg

99:-/20 delar

02

01

CIRKUSTÄLT
tält

 199:-

DUKTIG
leksakskök 799:-

699:-

NYTT

BPA (Bisphenol A) är förbjudet i plastprodukter för barn 0-7 år och i produkter som kommer i kontakt med mat. 
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Badrum Badrum

GODMORGON kommod med 
2 lådor/HAGAVIKEN tvätt-
ställ 1595:- i folie och keramik. 
B62×D34, H65cm. Svartbrun. 
991.555.02  DALSKÄR tvätt-
ställsblandare med bottenventil 
695:- i förkromad mässing. Design: 
Magnus Elebäck. H18cm. 302.812.92 

LILLÅNGEN tvättställsskåp med 1 dörr/LILLÅNGEN 
tvättställ 1095:- i folie och keramik. B40×D41, H87cm. 
1st fyttbart hyllplan medföljer. LILLÅNGEN ben är  
in räknade i priset men plockas separat. Vit. 291.880.30   
ENSEN tvättställsblandare med bottenventil 495:- 
i förkromad mässing. Design: Niels Gammelgaard. 
H12cm. 602.813.80  LANGESUND spegel 199:- 
i spegelglas och aluminium. Design: Ola Wihlborg. 
Ø50cm. Vit. 602.886.83

Hurra för alla  
små och kvadrat   - 
smarta badrum!

HEMNES kommod med 
2 lådor/HAGAVIKEN 
tvättställ 1995:- med lackad 
yta och keramik. B63×D34, 
H90cm. Vit. 991.554.08  
GRANSKÄR tvättställs-
blandare med bottenventil 
495:- i förkromad mässing. 
Design: S Fager/E Strandmark. 
H16cm. 602.030.90   
VITEMÖLLA vägglampa 
249:-/st i stengods och glas. 
Design: P Amsell/B Berlin. 
Ø13cm, H20cm. IKEA. Modell 
V1204 VITEMÖLLA. I denna 
lampa kan ljuskällor i följande 
energiklasser användas:  
A++ till D. Vit. 202.387.51   
MATREDAL spegel 499:-
med spegelglas och lackad 
yta. B60×H90cm.  
Vit. 403.000.11  

GODMORGON kommod med 2 lådor/TOLKEN bänkskiva/TÖRNVIKEN tvättställ 1995:- 
i folie, laminat och keramik. B82×D49, H74cm. Vit/antracit. 791.877.78  ENSEN tvättställs-
blandare med bottenventil 495:- i förkromad mässing. Design: Niels Gammelgaard. H12cm. 
602.813.80  GODMORGON väggskåp med 1 dörr 595:-/st i folie och härdat glas. B40×D32, 
H58cm. 2st fyttbara glashyllplan medföljer.  Vit. 003.304.30  STORJORM spegel med integrerad 
belysning 995:- i spegelglas och lackat stål. Design: Henrik Preutz. B80×H60cm.  
Vit. 702.481.25

308 309

SILVERÅN tvättställsskåp med 2 dörrar/HAMNVIKEN tvätt-
ställ 1595:- i betsad, klarlackad massiv furu och keramik. Design:  
T Christensen/K Legaard. B63×D45, H91cm. 1st fyttbart hyllplan 
medföljer. SILVERÅN ben är inräknade i priset men plockas separat. 
Ljusbrun. 390.203.80  RUNSKÄR tvättställsblandare med botten-
ventil 595:- i förkromad mässing. H10cm. 502.621.22  SILVERÅN 
hörndel 1295:- i betsad, klarlackad massiv furu. Design: T Christensen/ 
K Legaard. B40×D32, H184cm. SILVERÅN ben är inräknade i priset 
men plockas separat. Ljusbrun. 290.204.65  SILVERÅN spegelskåp 
695:- i betsad, klarlackad massiv furu och spegelglas. Design:  
T Christensen/K Legaard. B60×D14, H68cm. Ljusbrun. 302.707.69

TYNGEN tvättställsskåp med 1 dörr/TYNGEN tvättställ 699:- i folie 
och keramik. Design: K Hagberg/M Hagberg. B51×D40, H88cm. 1st fyttbart 
hyllplan medföljer. Vit. 590.942.85  OLSKÄR tvättställsblandare 195:- 
i förkromad mässing. H12cm. 702.177.51  ORREVIK bottenventil 100:-  
i förkromad mässing. 045.607.85  TYNGEN högskåp 499:- i folie och 
stål. Design: K Hagberg/M Hagberg. B30×D29, H177cm. 1st fast och 4st 
fyttbara hyllplan medföljer. Vit/askmönstrad. 802.987.18  TYNGEN spegel 
med hylla 149:- i folie och glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. B40×D12, 
H50cm. Vit/askmönstrad. 602.976.25 

Smarta och kompakta badrumsmöbler som har plats för alla små-
faskor, tuber och toapappersrullar i hemmets minsta rum. Praktisk 
förvaring får du med grunda skåp som samtidigt frigör utrymme.

GODMORGON/
HAGAVIKEN
kommod med 
2 lådor/tvättställ

1595:-

TYNGEN
tvättställsskåp 
med 1 dörr/ 
tvättställ

699:-

HEMNES/ 
HAGAVIKEN
kommod med  
2 lådor/tvättställ

1995:-

GODMORGON/TOLKEN/
TÖRNVIKEN
kommod med  
bänkskiva/tvättställ

 1995:-

LILLÅNGEN
tvättställsskåp 
med 1 dörr/tvättställ

1095:-

SILVERÅN/ 
HAMNVIKEN
tvättställsskåp 
med 2 dörrar/ 
tvättställ

1595:-

Plock- och leveransservice. Vi plockar ihop dina produkter och levererar dem till ditt hem eller företag. Läs mer på IKEA.se och på s. 318.
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Badrum

DYNAN  skåp med 2st påbyggnadshyllor 
449:- i lackat stål. B40×D27, H134cm.  
Vit. 091.833.97 

RÖNNSKÄR hylla 249:- i härdat glas 
och lackat stål. Design: Jon Karlsson. 
B42×D40, H103cm. Svart. 100.937.63

SILVERÅN bänk med förvaring 399:- i folie.  
Design: T Christensen/K Legaard. B55×D35, H47cm. Vit. 402.745.21

VESKEN hylla 99:- i återvunnen plast. Design: 
David Wahl. B36×D23, H100cm. Vit. 403.078.66

Vår modulära DYNAN hylla 
hjälper dig göra det mesta av 
utrymmet i badrummet.  
Kombinera öppna hyllor och 
skåp för lättillgänglig förvaring.

RÅGRUND
stol med  
handdukshängare

399:-

GRUNDTAL
rullvagn

499:-

HEMNES
hylla

799:-

RÖNNSKÄR
hylla

249:-

RÅGRUND stol med handdukshängare 
399:- i klarlackad bambu. Design: David Wahl. 
B39×D44, H140cm. 902.530.74

GRUNDTAL rullvagn 499:- i rostfritt stål  
och plast. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
B48×D24, H77cm. 601.714.33  

310 311

FLER PRODUKTER 

HITTAR DU PÅ 

IKEA.SE  

OCH PÅ DITT 

IKEA VARUHUS.

HEMNES hylla 799:- i lackad massiv 
björk. Design: T Christensen/K Legaard. 
B42×D37, H172cm. Vit. 302.176.54

BOLMEN badrumspall 49:- i plast.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B44×D35, H25cm. Vit. 602.651.63

BOLMEN
badrumspall

49:-

GUNNERN låsbart skåp 249:- i lackat stål och 
spegelglas. Design: T Christensen/K Legaard. 
B32×D10, H32cm. Vit. 802.620.88

GUNNERN
låsbart skåp

249:- VESKEN
hylla

99:-

DYNAN
skåp med 2st 
påbyggnadshyllor

449:-

SILVERÅN
bänk med förvaring

 399:-

Mångsidiga möbler sparar plats 
– här en handdukshängare, stol 
och hylla i ett.
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Kombinera öppna hyllor och 
skåp för lättillgänglig förvaring.

RÅGRUND
stol med  
handdukshängare

399:-

GRUNDTAL
rullvagn

499:-

HEMNES
hylla

799:-

RÖNNSKÄR
hylla

249:-

RÅGRUND stol med handdukshängare 
399:- i klarlackad bambu. Design: David Wahl. 
B39×D44, H140cm. 902.530.74

GRUNDTAL rullvagn 499:- i rostfritt stål  
och plast. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
B48×D24, H77cm. 601.714.33  
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HEMNES hylla 799:- i lackad massiv 
björk. Design: T Christensen/K Legaard. 
B42×D37, H172cm. Vit. 302.176.54

BOLMEN badrumspall 49:- i plast.  
Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B44×D35, H25cm. Vit. 602.651.63

BOLMEN
badrumspall

49:-

GUNNERN låsbart skåp 249:- i lackat stål och 
spegelglas. Design: T Christensen/K Legaard. 
B32×D10, H32cm. Vit. 802.620.88

GUNNERN
låsbart skåp

249:- VESKEN
hylla

99:-

DYNAN
skåp med 2st 
påbyggnadshyllor

449:-

SILVERÅN
bänk med förvaring

 399:-

Mångsidiga möbler sparar plats 
– här en handdukshängare, stol 
och hylla i ett.



Badrum

Enkla uppdateringar 
som piggar upp

BALUNGEN toalettborste/hållare 
199:- i fintgods och rostfritt stål.  
Design: Ebba Strandmark. L54cm.  
Vit. 202.914.99

TACKAN tvålpump 10:- i glas och plast.  
Design: Henrik Preutz. Rymmer 25cl. H17cm. 
Vit. 903.223.03

DRAGAN box 129:- 149:/set om 3 i klarlackad bambu.  
Design: Sarah Fager. L23×B17, H14cm. 502.818.56

NYTT VOXNAN tvålpump 69:- i glas och rostfritt stål.  
Design: H Preutz/N Karlsson. 203.289.78  NYTT VOXNAN mugg 29:-  
i glas. Design: H Preutz/N Karlsson. H11cm. 303.285.91

STUGVIK korg med sugpropp 59:- i plast och syntet-
gummi. B28×D17, H19cm. Vit. 502.493.81

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

ENUDDEN hängare för dörr 29:- i lackat stål och 
plast. Design: Inma Bermudez. B35, H13cm.  
Vit. 602.516.65

FRÄJEN badhandduk 59:-/st i 100% bomull. 
B70×L140cm. Mörkblå. 702.954.14

FÖLJAREN
duschdraperi

99:-

NYTT FÖLJAREN duschdraperi 99:- i polyester.  
Design: Paulin Machado. B180×L200cm. Vit/svart/grå. 
103.469.11

TOFTBO badrumsmatta 69:- i 100% polyester-
mikrofber. B60×L90cm. Grå. 502.213.01

NYTT VOXNAN handduksstång 89:- i rostfritt stål och 
förkromad zink. Design: H Preutz/N Karlsson. L63cm. 
603.285.99  SALVIKEN badhandduk 79:- i 100% bomull. 
Design: Paulin Machado. B70×L140cm. Vit. 503.132.25

SALVIKEN
badhandduk

79:-

BALUNGEN
toalettborste/ 
hållare

 199:-

FRÄJEN
badhandduk

59:-/st

TOFTBO
badrumsmatta

69:-

STUGVIK korg  
med sugpropp

59:-

NORDRANA korg

99:-/set om 4

DRAGAN box 149:-

 129:-/set om 3

ENUDDEN
hängare för dörr

29:-

312 313

TACKAN
tvålpump

10:-

Badrum

VOXNAN
tvålpump

69:-

HÄREN
badhandduk

29:-/st

HÄREN badhandduk 29:-/st i 100% bomull. B70×L140cm.  
Mellangrå. 303.370.91

All bomull i våra produkter kommer från mer hållbara odlingar  
som använder mindre vatten samt mindre kemiska gödnings-  
och bekämpningsmedel.
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314 315

Bli medlem i IKEA varuhuset eller på IKEA.se/IKEAFAMILY
 

Läs mer på IKEA.se/BUSINESS eller besök ditt IKEA varuhus.

Vi är specialister på inredningslösningar till företag. Du får en  
personlig kontakt som kan hjälpa dig med allt från behovsanalys  
och inredningsförslag till beställning, leverans och montering.  
Så att du kan fokusera på själva företaget. 

Boka ett möte och bli IKEA BUSINESS kund på IKEA.se/BUSINESS  

Dags att prata business?  
Vi fnns här för dig.

Välkommen till Sveriges  
mest hemkära medlemsklubb
Som medlem i IKEA FAMILY får du mer av 
IKEA och alltid ett bättre erbjudande. Om 
du lämnar din e-postadress får du dessutom 
vårt nyhetsbrev och är först med att ta del av 
fna medlemserbjudanden, nya kollektioner, 
spännande aktiviteter i varuhuset och  
massor av härlig heminredningsinspiration.

Några av dina medlemsförmåner:  
• Inbjudningar till event och heminredningsseminarier
• Nyhetsbrev och inbjudningar till olika förhandsvisningar
• Extra bra erbjudanden på heminredning
• Medlemspriser på IKEA FAMILY sortimentet
  
 Vi ses!

 (Ord. pris: 299:-)
FÖRENKLA  
ryggsäck i polyester.  
Design: Marcus Arvonen.  
B28×D11, H39cm.  
12L. Röd. 003.135.67 

IKEA FAMILY pris

 199:-
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Handla på IKEA316 317

HANDLA 
PÅ IKEA

®

Handla som du vill
Utforska tusentals produkter på IKEA.se eller i IKEA varuhuset och dra nytta av våra 
kunskaper. Du kan handla online och få dina produkter levererade så att du slipper 
åka till varuhuset. Och vill du gärna provligga den där sängen eller soffan som du 
funderar på att köpa, är du välkommen till varuhuset där du också kan få hjälp av 
våra medarbetare.

IKEA.SE:

DITT IKEA VARUHUS:

På IKEA.se hittar du inspiration till livet hemma och alla våra senaste nyheter. Här kan du klicka dig  
runt och välja bland många olika stilar och ta del av en massa bra inredningsidéer.
 
På IKEA.se kan du handla när du vill
Brukar du få dina bästa idéer kl. 03 på morgonen? Då kan du direkt gå in på IKEA.se och beställa  
det du vill ha. Sedan kan du gå och lägga dig igen och invänta leveransen.
 
Beställ & hämta  
Med Beställ & hämta handlar du dina varor online och hämtar din beställning på ett av dig  
utvalt utlämningsställe.

Ta med hela familjen på en heldagsutfykt till IKEA. Vi erbjuder god och prisvärd mat i restaurangen och 
bemannade lekrum för barnen. Känn dig som hemma i våra rumsmiljöer – provligg sängarna, öppna 
skåpen och kläm på kuddarna. 
 
Ta med dina saker hem samma dag
Testa och känn på produkterna. Om du bestämmer dig för att köpa kan du sedan ta hem dem direkt.  
Vi har i allmänhet alltid ett stort antal varor i lager så att du slipper vänta.

Använd dig av IKEA varuhusappen
Ladda ner IKEA varuhusappen. Den är till stor hjälp när du planerar ett IKEA besök eller handlar  
på  varuhuset. Förbered en inköpslista hemma och få information om var du hämtar dina produkter  
i  varuhuset.

Mer information hittar du på IKEA.se/service – eller fråga oss på varuhuset.
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Servicetjänster318 319

PLOCK- OCH  

LEVERANSSERVICE 
Vi plockar ihop produkterna   
på din inköpslista och levererar  
dem till ditt hem eller företag.

MÄTSERVICE

Korrekta mått är A och O.  
Vi kan hjälpa dig att mäta upp 
ditt kök, badrum eller kontor 
inför din planering.

MONTERINGSSERVICE

Vill du helst slippa montera dina  
möbler själv? Då kan vi hjälpa 
dig, hemma hos dig eller på  
ditt företag.

LEVERANSSERVICE 
Kan du inte ta med din möbel?  
Vi kan transportera dina  
produkter hem till dig eller  
till ditt företag.

KÖKSPLANERING 
Vill du ha egen tid med en  
kökssäljare? Då kan du boka in  
ett personligt möte. Ta hjälp av våra 
experter och planeringsverktyg.

INSTALLATIONSSERVICE 
Vi föreslår utvalda, lokala och 
fristående hantverkare du kan 
vända dig till för att få hjälp med 
installation av kök och badrum.

Mer information hittar du på IKEA.se/service – eller fråga oss på varuhuset.

Du kan göra det själv, 
men du behöver inte.
Välj bland fera servicetjänster som gör livet lite enklare.

Planerar du att köpa ny soffa? Då kan vi göra livet lite lättare för dig.  
När vi levererar din nya soffa så kan vi nämligen ta med oss den gamla.  

Och om din gamla soffa inte kan återanvändas, så återvinner vi den  
för att den därmed ska ge minsta möjliga påverkan på miljön. 

Gäller endast beställning och leverans från varuhusen.

BORTFORSLING OCH ÅTERVINNING
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320 321Returpolicy

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 originalkvitto eller originalfraktsedel.  
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 kan kontakta oss på olika sätt.

DET ÄR OKEJ ATT ÅNGRA SIG

Träffa oss
Besök oss på varuhuset och 
prata med någon av våra 
medarbetare så får du den 
hjälp och information du 
behöver.

*Du hittar fullständig information om våra generösa villkor på IKEA.se – eller fråga oss på varuhuset.

E-post
Du kan också e-posta oss
via vårt kontaktformulär på
IKEA.se/kontakt

Telefon
Kundservice 0775 700 500
Information om våra öppet-
tider 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.

Vår företagskultur bygger på gemenskap och våra medarbetare kommer från olika bak-
grunder som refekterar mångfalden hos våra kunder. Varje individ har unika talanger som 
gör IKEA ännu bättre och hos oss har du massor av utrymme att utvecklas. Kom och dela 
dina talanger med oss. 

Unika talanger arbetar tillsammans.

Kolla in våra lediga tjänster på IKEA.se/jobb

365
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Garantier
ALLMÄNNA VILLKOR

en servicetekniker • Reparationer som inte utförts 
av en utsedd serviceleverantör och/eller en behörig 
servicepartner eller då originaldelar ej har använts 
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller 
installation som ej har utförts enligt anvisningarna  
• Användning av vitvaran i ett professionellt  
sammanhang, dvs. ej för hemmabruk • Om produkten 
har placerats utomhus eller i en fuktig miljö 
• Transportskador. Om en kund själv ombesörjer 
transport av produkten hem till sig eller till någon 
annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella 
skador som kan uppstå under transporten. Om IKEA 
däremot levererar produkten till kundens leverans-
adress täcks eventuella skador som uppstår under 
den här transporten av IKEA (dock inte inom den 
här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta 
IKEA kundservice på IKEA.se/kundservice  
• Kostnad för att utföra den initiala installationen av 
IKEA vitvaran. Dessa begränsningar gäller inte fel-
fritt arbete som har utförts av kvalifcerad fackman 
med våra originaldelar för att anpassa vitvaran efter 
tekniska säkerhetsspecifkationer 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 produktionsfel, och 
gäller endast för hemmabruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin gäller inte 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 
omfattar material- och produktionsfel avseende:  
• Stommar • Sitt- och ryggplymåer till följande  
produkter: • EKTORP serie • KARLSTAD soffa  
• KIVIK serie • LANDSKRONA serie • NOCKEBY serie  
• STOCKHOLM serie • STOCKSUND fåtölj  
• SÖDERHAMN serie • TIDAFORS serie • TIMSFORS 
serie • KLIPPAN soffa • KNOPPARP soffa • EKENÄS 
fåtölj och fotpall • POÄNG serie • EKERÖ fåtölj  
• GRÖNADAL gungstol • NOLMYRA fåtölj  
• NORSBORG serie • SKOGABY serie • STRANDMON 
fåtölj • VALLENTUNA serie • FÄRLÖV serie  
• VIMLE serie • VEDBO fåtölj.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
• Tygklädslar • Läderklädslar • TULLSTA fåtölj 
• JENNYLUND fåtölj • MUREN fåtölj • POÄNG fåtölj-
plymåer • POÄNG barnfåtölj.

PAX/KOMPLEMENT
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast kläd- och sko-
förvaring för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i följande delar av PAX/KOMPLEMENT 
garderober och inredning: • Stommar • Gång-
järnsdörrar och gångjärn • Avdelare för stommar, 
hyllinsatser och sektionshyllplan • Skjutdörrar och 
skjutdörrsmekanism • KOMPLEMENT inredning.  

Vilka produkter omfattas inte av den här  
garantin? Följande delar av KOMPLEMENT • insats 
för utdragbart hyllplan • smyckesinsats för utdragbart 
hyllplan • avdelare för utdragbart hyllplan • lådmatta 
• korg 3st. 
 
GODMORGON  
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemmabruk 
och omfattar material- och produktionsfel i följande 
produkter: GODMORGON möbler, GODMORGON ben, 
GODMORGON låda med fack, låda med lock, set om 5.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte TOLKEN bänkskivor.

Tvättställ och tvättställsblandare
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum (inklusive 
vatten lås) och tvättställsblandare från IKEA. Den här 
garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar 
material- och produktionsfel i alla tvättställ och 
tvättställsblandare.  
Vad omfattas inte av den här garantin? Garantin 
gäller inte produkter som har förvarats, monterats 
eller installerats felaktigt eller som har rengjorts 
med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga ren-
göringsprodukter. Garantin gäller inte heller skador 
orsakade av slag, olyckshändelser eller vattenburet 
skräp. Den omfattar inte heller tvättställsblandarens 
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 madrassbottnar: 
• Trästomme och resårer i resårbottnar • Resårer 
i resårmadrasser • Skumkärnan i polyetermadras-
ser • Latexkärnan i latexmadrasser • Trästomme 
och ribbor i ribbottnar. Garantin gäller endast för 
hemmabruk.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
Alla bäddmadrasser och JÄRNUDDA.  
Barnmadrasser och madrasser till bäddsoffor. 

BEKANT skrivbordsserie och  
GALANT förvaringsserie
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
alla delar av BEKANT skrivbordsserie och GALANT 
förvaringsserie.  
Vilka produkter omfattas inte av den här  
garantin? Följande produkt i BEKANT skrivbordsserie 
och GALANT förvaringsserie omfattas inte av den 
här garantin: • BEKANT avskärmning.

MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel  
i följande delar: • Stommen • Rörliga delar.

SENSUELL grytor, kastruller och stekpannor
25 års garanti

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor i  
SENSUELL serien. 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
ovanstående serie. Garantin omfattar: • Bottnens 
stabilitet • Diskning i diskmaskin avsedd för hus-
hållsbruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos grytan, kastrullen eller stek pannan såvida de 
inte har en avgörande påverkan på funktionen.

SENIOR grytor och stekpannor
25 års garanti

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

IKEA 365+ grytor, kastruller och stekpannor
15 års garanti

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor utan 
non-stickbeläggning.
5 års garanti 

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor med 
non-stickbeläggning.  
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla 
grytor och kastruller i ovanstående serie. Garantin 
omfattar: • Bottnens stabilitet • Diskning i disk-
maskin avsedd för hushållsbruk (med undantag för 
produkter med non-stickbeläggning eller produkter 
av gjutjärn, vilka bör diskas för hand) • Non-stick- 
egenskaper hos produkter med non-stickbeläggning.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
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 material- och produktionsfel i alla 
grytor och kastruller i ovanstående serie. Garantin 
omfattar: • Bottnens stabilitet • Diskning i disk maskin 
avsedd för hushållsbruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos kokkärlet såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

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 en jämförbar produkt.  
I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, 
arbete och eventuella personalresor, förutsatt att 
produkten går att reparera utan särskilda kostnader 
för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer 
så länge varan 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 ersättnings-
produkt.

Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga in-
köps-/leveransdatum. Originalkvitto/originalfraktsedel 
måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

Undantag
Garantin gäller inte produkter som har förvarats 
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller 
felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar 
inte normalt slitage, repor, märken eller skador 
som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. 
Garantin gäller inte om produkten har placerats  
utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten 
har använts i annat sammanhang än för hemma-
bruk, såvida inget annat anges. Garantin omfattar 
inte följdskador eller indirekta skador.

Skötselanvisningar
Produktens skötselanvisningar måste ha följts för 
att garantin ska kunna utnyttjas.
 Du hittar de festa skötselanvisningarna på IKEA 

varuhusen och på IKEA.se

 

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.
 Du hittar adresser och telefonnummer i IKEA 

katalogen och på IKEA.se.
Spara alltid inköpskvitto eller originalfraktsedel.  
Det gäller som inköpsbevis och måste kunna uppvisas 
för att garantin ska gälla.
 Läs mer i våra garantibroschyrer som du hittar  

på ditt IKEA varuhus och på IKEA.se/garanti

SPECIFIKA PRODUKTVILLKOR
 
METOD kökssystem
25 års garanti

Vad omfattar den här garantin? 
Garantin gäller endast för hemmabruk.
Garantin omfattar följande delar i METOD kökssystem: 
• Skåpstommar • Luckor och lådfronter  
• MAXIMERA fullutdragslådor 
• UTRUSTA gångjärn, dörrdämpare, tryck-och-öppna-
beslag, hyllplan i härdat glas och melamin, konsol för 
ugn, kopplingsskena för fronter, skarvkoppling för 
dörrar, 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 • FYNDIG och LILLTRÄSK bänkskivor  
• FYNDIG diskhoar-/bänkar • ERSÄTTARE glidgång-
järn 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 åtgärda felet – t.ex. reparationer, 
reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran 
är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. 
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 garanti-
perioden 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 köpta på IKEA före den 1 augusti 2012. 
För vitvaror som säljs på Fyndavdelningar gäller två 
(2) års garanti. 
Vem utför service?  
IKEA servicepartner utför service genom sin egen 
serviceorganisation eller via sitt nätverk av  
behöriga servicepartner.
Vad omfattas inte av den här garantin?  
• Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt 
eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet 
att följa bruksanvisningen, felaktig installation 
eller anslutning till fel spänning, skador orsakade 
genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, 
korrosion eller vattenskador som omfattar men inte 
begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten 
med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade 
av onormala miljöförhållanden • Förbrukningsvaror 
inkl. batterier och lampor • Icke-funktionella och 
dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av 
vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader  
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande 
föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av 
flter, avtappningssystem eller tvätt-/diskmedelsfack 
• Skador på följande delar: inredning till kyl/frys, 
keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, 
bestickkorgar, tillförsel- och avloppsrör, tätningar, 
lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, 
höljen och delar av höljen, förutom när sådana 
skador kan bevisas bero på produktionsfel  
• Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av 
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en servicetekniker • Reparationer som inte utförts 
av en utsedd serviceleverantör och/eller en behörig 
servicepartner eller då originaldelar ej har använts 
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller 
installation som ej har utförts enligt anvisningarna  
• Användning av vitvaran i ett professionellt  
sammanhang, dvs. ej för hemmabruk • Om produkten 
har placerats utomhus eller i en fuktig miljö 
• Transportskador. Om en kund själv ombesörjer 
transport av produkten hem till sig eller till någon 
annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella 
skador som kan uppstå under transporten. Om IKEA 
däremot levererar produkten till kundens leverans-
adress täcks eventuella skador som uppstår under 
den här transporten av IKEA (dock inte inom den 
här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta 
IKEA kundservice på IKEA.se/kundservice  
• Kostnad för att utföra den initiala installationen av 
IKEA vitvaran. Dessa begränsningar gäller inte fel-
fritt arbete som har utförts av kvalifcerad fackman 
med våra originaldelar för att anpassa vitvaran efter 
tekniska säkerhetsspecifkationer 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 produktionsfel, och 
gäller endast för hemmabruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin gäller inte 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 
omfattar material- och produktionsfel avseende:  
• Stommar • Sitt- och ryggplymåer till följande  
produkter: • EKTORP serie • KARLSTAD soffa  
• KIVIK serie • LANDSKRONA serie • NOCKEBY serie  
• STOCKHOLM serie • STOCKSUND fåtölj  
• SÖDERHAMN serie • TIDAFORS serie • TIMSFORS 
serie • KLIPPAN soffa • KNOPPARP soffa • EKENÄS 
fåtölj och fotpall • POÄNG serie • EKERÖ fåtölj  
• GRÖNADAL gungstol • NOLMYRA fåtölj  
• NORSBORG serie • SKOGABY serie • STRANDMON 
fåtölj • VALLENTUNA serie • FÄRLÖV serie  
• VIMLE serie • VEDBO fåtölj.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
• Tygklädslar • Läderklädslar • TULLSTA fåtölj 
• JENNYLUND fåtölj • MUREN fåtölj • POÄNG fåtölj-
plymåer • POÄNG barnfåtölj.

PAX/KOMPLEMENT
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast kläd- och sko-
förvaring för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i följande delar av PAX/KOMPLEMENT 
garderober och inredning: • Stommar • Gång-
järnsdörrar och gångjärn • Avdelare för stommar, 
hyllinsatser och sektionshyllplan • Skjutdörrar och 
skjutdörrsmekanism • KOMPLEMENT inredning.  

Vilka produkter omfattas inte av den här  
garantin? Följande delar av KOMPLEMENT • insats 
för utdragbart hyllplan • smyckesinsats för utdragbart 
hyllplan • avdelare för utdragbart hyllplan • lådmatta 
• korg 3st. 
 
GODMORGON  
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemmabruk 
och omfattar material- och produktionsfel i följande 
produkter: GODMORGON möbler, GODMORGON ben, 
GODMORGON låda med fack, låda med lock, set om 5.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte TOLKEN bänkskivor.

Tvättställ och tvättställsblandare
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum (inklusive 
vatten lås) och tvättställsblandare från IKEA. Den här 
garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar 
material- och produktionsfel i alla tvättställ och 
tvättställsblandare.  
Vad omfattas inte av den här garantin? Garantin 
gäller inte produkter som har förvarats, monterats 
eller installerats felaktigt eller som har rengjorts 
med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga ren-
göringsprodukter. Garantin gäller inte heller skador 
orsakade av slag, olyckshändelser eller vattenburet 
skräp. Den omfattar inte heller tvättställsblandarens 
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 madrassbottnar: 
• Trästomme och resårer i resårbottnar • Resårer 
i resårmadrasser • Skumkärnan i polyetermadras-
ser • Latexkärnan i latexmadrasser • Trästomme 
och ribbor i ribbottnar. Garantin gäller endast för 
hemmabruk.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
Alla bäddmadrasser och JÄRNUDDA.  
Barnmadrasser och madrasser till bäddsoffor. 

BEKANT skrivbordsserie och  
GALANT förvaringsserie
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
alla delar av BEKANT skrivbordsserie och GALANT 
förvaringsserie.  
Vilka produkter omfattas inte av den här  
garantin? Följande produkt i BEKANT skrivbordsserie 
och GALANT förvaringsserie omfattas inte av den 
här garantin: • BEKANT avskärmning.

MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel  
i följande delar: • Stommen • Rörliga delar.

SENSUELL grytor, kastruller och stekpannor
25 års garanti

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor i  
SENSUELL serien. 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
ovanstående serie. Garantin omfattar: • Bottnens 
stabilitet • Diskning i diskmaskin avsedd för hus-
hållsbruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos grytan, kastrullen eller stek pannan såvida de 
inte har en avgörande påverkan på funktionen.

SENIOR grytor och stekpannor
25 års garanti

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

IKEA 365+ grytor, kastruller och stekpannor
15 års garanti

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor utan 
non-stickbeläggning.
5 års garanti 

Gäller alla grytor, kastruller och stekpannor med 
non-stickbeläggning.  
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla 
grytor och kastruller i ovanstående serie. Garantin 
omfattar: • Bottnens stabilitet • Diskning i disk-
maskin avsedd för hushållsbruk (med undantag för 
produkter med non-stickbeläggning eller produkter 
av gjutjärn, vilka bör diskas för hand) • Non-stick- 
egenskaper hos produkter med non-stickbeläggning.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
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 material- och produktionsfel i alla 
grytor och kastruller i ovanstående serie. Garantin 
omfattar: • Bottnens stabilitet • Diskning i disk maskin 
avsedd för hushållsbruk.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos kokkärlet såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

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 en jämförbar produkt.  
I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, 
arbete och eventuella personalresor, förutsatt att 
produkten går att reparera utan särskilda kostnader 
för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer 
så länge varan 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 ersättnings-
produkt.

Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga in-
köps-/leveransdatum. Originalkvitto/originalfraktsedel 
måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

Undantag
Garantin gäller inte produkter som har förvarats 
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller 
felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar 
inte normalt slitage, repor, märken eller skador 
som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. 
Garantin gäller inte om produkten har placerats  
utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten 
har använts i annat sammanhang än för hemma-
bruk, såvida inget annat anges. Garantin omfattar 
inte följdskador eller indirekta skador.

Skötselanvisningar
Produktens skötselanvisningar måste ha följts för 
att garantin ska kunna utnyttjas.
 Du hittar de festa skötselanvisningarna på IKEA 

varuhusen och på IKEA.se

 

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.
 Du hittar adresser och telefonnummer i IKEA 

katalogen och på IKEA.se.
Spara alltid inköpskvitto eller originalfraktsedel.  
Det gäller som inköpsbevis och måste kunna uppvisas 
för att garantin ska gälla.
 Läs mer i våra garantibroschyrer som du hittar  

på ditt IKEA varuhus och på IKEA.se/garanti

SPECIFIKA PRODUKTVILLKOR
 
METOD kökssystem
25 års garanti

Vad omfattar den här garantin? 
Garantin gäller endast för hemmabruk.
Garantin omfattar följande delar i METOD kökssystem: 
• Skåpstommar • Luckor och lådfronter  
• MAXIMERA fullutdragslådor 
• UTRUSTA gångjärn, dörrdämpare, tryck-och-öppna-
beslag, hyllplan i härdat glas och melamin, konsol för 
ugn, kopplingsskena för fronter, skarvkoppling för 
dörrar, 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 • FYNDIG och LILLTRÄSK bänkskivor  
• FYNDIG diskhoar-/bänkar • ERSÄTTARE glidgång-
järn 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 åtgärda felet – t.ex. reparationer, 
reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran 
är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. 
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 garanti-
perioden 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 köpta på IKEA före den 1 augusti 2012. 
För vitvaror som säljs på Fyndavdelningar gäller två 
(2) års garanti. 
Vem utför service?  
IKEA servicepartner utför service genom sin egen 
serviceorganisation eller via sitt nätverk av  
behöriga servicepartner.
Vad omfattas inte av den här garantin?  
• Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt 
eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet 
att följa bruksanvisningen, felaktig installation 
eller anslutning till fel spänning, skador orsakade 
genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, 
korrosion eller vattenskador som omfattar men inte 
begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten 
med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade 
av onormala miljöförhållanden • Förbrukningsvaror 
inkl. batterier och lampor • Icke-funktionella och 
dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av 
vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader  
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande 
föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av 
flter, avtappningssystem eller tvätt-/diskmedelsfack 
• Skador på följande delar: inredning till kyl/frys, 
keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, 
bestickkorgar, tillförsel- och avloppsrör, tätningar, 
lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, 
höljen och delar av höljen, förutom när sådana 
skador kan bevisas bero på produktionsfel  
• Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av 
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TROVÄRDIG stekpannor
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin om fattar material- och produktionsfel i alla 
stekpannor i ovanstående serie. Garantin omfattar: 
• Bottnens stabilitet • Non-stickegenskaper.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos stekpannan såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

IKEA 365+ knivar
15 års garanti
Gäller alla knivar i IKEA 365+ serien.
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla 
knivar i IKEA 365+ serien. Vid normalt hemmabruk 
och förutsatt att våra skötselanvisningar har följts, 
kommer våra knivar att fungera lika bra som när de 
var nya, även efter att garantiperioden har löpt ut. 
Normalt hemmabruk avser användning (för att skära 
och hacka mat) och daglig rengöring av kniven med 
handdisk samt regelbunden slipning.  
• 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 omfattas av den här garantin? Garantin 
gäller normalt bruk på vägar och cykelvägar och 
omfattar material- och produktionsfel avseende:  
• Remdriften • Cykelramen.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inga andra delar eller komponenter 
hos SLADDA utan gäller endast remdrift och cykel-
ram. När eventuella delar behöver bytas ut (t.ex. 
slitna bromsbelägg eller delar som gått sönder i en 
olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller 
annan försummelse) – kontakta ditt IKEA varuhus 
eller IKEA kundservice. Använd endast original-
reservdelar. Om du använder andra reservdelar  
kan du äventyra säkerheten hos din cykel.

VAD INGÅR I KÖKSPRISET?

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

VAD INGÅR I BADRUMSPRISET?

Tvättställslösningen nedan visar det totala priset 
för kombinationen inklusive blandare. I priset ingår 
tvättställ med vattenlås, kommod eller tvättställs-
skåp samt ben om sådana används.  
Alla lådor är lättrullade och mjukstängande samt  
har utdragsstopp. 

Finansiering

IKEA LÅNA
Låna till hela projektet - inredning, installation, 
hantverkare och övriga kringtjänster i ett och 
samma lån. Ditt beviljade lån är öppet för köp i 90 
dagar så du har gott om tid att välja allt du behöver. 
Du återbetalar med samma belopp varje månad  
och löser lånet när du vill utan extra kostnad. 
 
Låna mellan 20 000 och 150 000 kr till 5,80% rörlig 
ränta. Vid en skuld på 50 000 kr blir den effektiva 
räntan 6,75% och kostnaden blir 1500 kr i månaden 
inklusive ränta, amortering och aviavgift på 17 kr. 
Förutsatt oförändrade villkor är återbetalningstiden 
37 månader och det totala återbetalningsbeloppet 
är 55  340 kr. För IKEA KÖKSLÅN samarbetar vi med 
Ikano Bank som kreditgivare.

IKEA DELBETALA
Det perfekta alternativet för dig som älskar att 
handla på IKEA och som vill ha möjlighet att dela 
upp dina köp på det sätt som passar din plånbok 
bäst. Du kan alltid välja om du vill delbetala i 6 eller 
12 månader, eller om det passar dig bättre, kan 
du betala tillbaka under en längre period. Du har 
löpande tillgång till att dela upp din betalning och 
kan hålla koll på dina köp på ”Mina sidor”. 
 
Med IKEA DELBETALA kan du dela upp dina köp på 
12 månader utan ränta. Aviavgift 17 kr/månad och 
uppläggningsavgift på 195 kr ger en effektiv ränta 
på 7,54% (160901). Genomsnittlig månadskostnad 
867 kr och totalt återbetalningsbelopp 10 399 kr 
vid en skuld på 10 000 kr. Vid utnyttjande av den 
löpande kontokrediten utgår en rörlig ränta på 
15,45% och en aviavgift på 17 kr/månad, vilket ger 
en effektiv ränta på 17,94% vid en skuld på 10 000 kr 
i 12 månader (160901). Exemplen avser 12 avbetal-
ningar. Krediten förmedlas i samarbete med Ikano 
Bank AB (publ) (kreditgivare).

För fullständiga villkor, erbjudanden och ansökan  
se IKEA.se/delbetala

Så ansöker du  
Läs mer och sök online på IKEA.se/ansök eller  
prata med någon av våra medarbetare på varuhuset. FRAKTA

kasse, stor

5:-
FRAKTA kasse, stor 5:-  
i 100% plast. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. L55×D37, H35cm. 71L. 
172.283.40

Här hittar du våra varuhus
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 7
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
Folkungavägen 50
177 35 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

IKEA Service och pick-up
Enebyängen handelsplats
Sunnanängsvägen 10
182 36 Enebyberg
IKEA.se/ENEBYÄNGEN

KUNGLIG HOVLEVERANTÖR

I år har IKEA haft äran att kalla sig 
kunglig hovleverantör i 25 år.  

IKEA är för de många människorna  
och vi är riktigt stolta över att  

våra produkter har en plats i alla 
hem – från slott till koja.
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TROVÄRDIG stekpannor
5 års garanti
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin om fattar material- och produktionsfel i alla 
stekpannor i ovanstående serie. Garantin omfattar: 
• Bottnens stabilitet • Non-stickegenskaper.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos stekpannan såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

IKEA 365+ knivar
15 års garanti
Gäller alla knivar i IKEA 365+ serien.
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla 
knivar i IKEA 365+ serien. Vid normalt hemmabruk 
och förutsatt att våra skötselanvisningar har följts, 
kommer våra knivar att fungera lika bra som när de 
var nya, även efter att garantiperioden har löpt ut. 
Normalt hemmabruk avser användning (för att skära 
och hacka mat) och daglig rengöring av kniven med 
handdisk samt regelbunden slipning.  
• 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 omfattas av den här garantin? Garantin 
gäller normalt bruk på vägar och cykelvägar och 
omfattar material- och produktionsfel avseende:  
• Remdriften • Cykelramen.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inga andra delar eller komponenter 
hos SLADDA utan gäller endast remdrift och cykel-
ram. När eventuella delar behöver bytas ut (t.ex. 
slitna bromsbelägg eller delar som gått sönder i en 
olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller 
annan försummelse) – kontakta ditt IKEA varuhus 
eller IKEA kundservice. Använd endast original-
reservdelar. Om du använder andra reservdelar  
kan du äventyra säkerheten hos din cykel.

VAD INGÅR I KÖKSPRISET?

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

VAD INGÅR I BADRUMSPRISET?

Tvättställslösningen nedan visar det totala priset 
för kombinationen inklusive blandare. I priset ingår 
tvättställ med vattenlås, kommod eller tvättställs-
skåp samt ben om sådana används.  
Alla lådor är lättrullade och mjukstängande samt  
har utdragsstopp. 

Finansiering

IKEA LÅNA
Låna till hela projektet - inredning, installation, 
hantverkare och övriga kringtjänster i ett och 
samma lån. Ditt beviljade lån är öppet för köp i 90 
dagar så du har gott om tid att välja allt du behöver. 
Du återbetalar med samma belopp varje månad  
och löser lånet när du vill utan extra kostnad. 
 
Låna mellan 20 000 och 150 000 kr till 5,80% rörlig 
ränta. Vid en skuld på 50 000 kr blir den effektiva 
räntan 6,75% och kostnaden blir 1500 kr i månaden 
inklusive ränta, amortering och aviavgift på 17 kr. 
Förutsatt oförändrade villkor är återbetalningstiden 
37 månader och det totala återbetalningsbeloppet 
är 55  340 kr. För IKEA KÖKSLÅN samarbetar vi med 
Ikano Bank som kreditgivare.

IKEA DELBETALA
Det perfekta alternativet för dig som älskar att 
handla på IKEA och som vill ha möjlighet att dela 
upp dina köp på det sätt som passar din plånbok 
bäst. Du kan alltid välja om du vill delbetala i 6 eller 
12 månader, eller om det passar dig bättre, kan 
du betala tillbaka under en längre period. Du har 
löpande tillgång till att dela upp din betalning och 
kan hålla koll på dina köp på ”Mina sidor”. 
 
Med IKEA DELBETALA kan du dela upp dina köp på 
12 månader utan ränta. Aviavgift 17 kr/månad och 
uppläggningsavgift på 195 kr ger en effektiv ränta 
på 7,54% (160901). Genomsnittlig månadskostnad 
867 kr och totalt återbetalningsbelopp 10 399 kr 
vid en skuld på 10 000 kr. Vid utnyttjande av den 
löpande kontokrediten utgår en rörlig ränta på 
15,45% och en aviavgift på 17 kr/månad, vilket ger 
en effektiv ränta på 17,94% vid en skuld på 10 000 kr 
i 12 månader (160901). Exemplen avser 12 avbetal-
ningar. Krediten förmedlas i samarbete med Ikano 
Bank AB (publ) (kreditgivare).

För fullständiga villkor, erbjudanden och ansökan  
se IKEA.se/delbetala

Så ansöker du  
Läs mer och sök online på IKEA.se/ansök eller  
prata med någon av våra medarbetare på varuhuset. FRAKTA

kasse, stor

5:-
FRAKTA kasse, stor 5:-  
i 100% plast. Design: K Hagberg/ 
M Hagberg. L55×D37, H35cm. 71L. 
172.283.40

Här hittar du våra varuhus
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 
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IKEA HAPARANDA TORNIO
Norrskensvägen 2
953 56 Haparanda
IKEA.se/HAPARANDA

IKEA HELSINGBORG
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Tornby
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KUNGENS KURVA
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Modulvägen 1
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IKEA SUNDSVALL
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IKEA.se/SUNDSVALL
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Marknadsgatan 1
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KUNGLIG HOVLEVERANTÖR

I år har IKEA haft äran att kalla sig 
kunglig hovleverantör i 25 år.  

IKEA är för de många människorna  
och vi är riktigt stolta över att  

våra produkter har en plats i alla 
hem – från slott till koja.
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Mer ljus, lägre pris, gladare planet

En RYET LED-lampa förbrukar upp till 85 procent mindre energi och 
håller 10 gånger längre än vanliga glödlampor. När det väl är dags att 
byta den har du kanske hunnit glömma var du lagt extralamporna.  
Sänker din elräkning och är snällare för miljön.

RYET LED ljuskälla E27 400 lumen 9:-/st i karbonatplast. Energiklass A+   
Globformad opalvit. 103.712.03  Handla online på IKEA.se

RYET
LED ljuskälla E27 400 lumen  

9:-/stSTRANDMON
öronlappsfåtölj 1995:-

1795:-

Gillar du det du ser på omslaget? VIMLE soffa  
hittar du på sidan 10 och BESTÅ förvaring på sidan 
200. Bläddra vidare i katalogen för att utforska 
ännu fer produkter.

EKET skåp 

150:-/st

EKET skåp 150:-/st i folie. Design: Jon Karlsson. B35×D35, H35cm. Orange. 
203.346.01  Väggskena säljs separat. STRANDMON öronlappsfåtölj 1795:-  
1995:- med fast klädsel i polyester. B82×D96, H101cm. Sits H45cm. NORDVALLA 
mörkgrå. 203.432.24  NYTT KRÖNGE matta, kort lugg 2995:- med slityta i 100% 
ren ny ull. Inslag i 100% bomull. Design: S Edholm/L Ullenius. B170×L240cm.  
Flerfärgad. 003.723.59
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Mer ljus, lägre pris, gladare planet

En RYET LED-lampa förbrukar upp till 85 procent mindre energi och 
håller 10 gånger längre än vanliga glödlampor. När det väl är dags att 
byta den har du kanske hunnit glömma var du lagt extralamporna.  
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Gör plats för livet...
på de ställen i ditt hem där du behöver det som mest. Fråga dig själv: vad är 
det jag gillar att göra? Sedan är det bara att möblera därefter. Kanske handlar 
det om att skapa plats för en nystart, för en bortglömd passion eller för att 
kunna maratontitta på tv-serien du älskar. I år hälsar vi dig välkommen till en 
värld som kan inspirera dig till att göra plats för exakt det du vill göra och det 
du behöver i ditt liv. 



Rum för drömmar
GURLI kuddfodral 29:-/st i 100% bomull. L50×B50cm. Ljusrosa. 203.436.29   
Vit. 302.811.50  Svart. 802.811.38  Grå. 602.811.44  Kuddfodralen passar till   
INNER innerkudde 20:-/st med fyllning i polyester. L50×B50cm. 602.621.93

GURLI kuddfodral
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PRISERNA I KATALOGEN KAN BARA BLI LÄGRE, FRAM TILL DEN 31 JULI 2018, ALDRIG HÖGRE.

Rum för livet


