
Hvor hver dag 
starter

299.-/3 dele
ALVINE KVIST sengesæt. 100% bomuldspercale. 

Dynebetræk B240×L220 cm og pudebetræk 

L60×B70 cm. 402.310.94

PRISERNE I KATALOGET ER MAKSIMUMPRISER OG GÆLDER TIL OG MED 31. JULI 2015.



TARVA kommode med 3 skuffer. Ubehandlet, massiv fyr. Design: 

K Hagberg/M Hagberg. B79×D39, H 92 cm. 902.196.12  

599.-
 Shop online på IKEA.dk

TARVA
Her er et godt udgangspunkt for at skabe dit eget  
unikke soveværelsesmøbel. De letløbende skuffer 
har praktiske skuffestop, så de ikke kan trækkes  
helt ud af stellet. Gi’ kommoden et personligt ud-
seende ved at behandle den med olie, voks, bejdse,  
lak eller farvetryk. Massivt, ubehandlet fyrretræ  
har et varmt og smukt udseende i sig selv. Så du  
kan også lade TARVA være, som den er, og blive 
liggende lidt længere i sengen. Alle dage er 

vigtige 
Der er tidspunkter i livet, som 
er helt specielle. Og så er der 
hverdagene. Alle de mandage, 
tirsdage og fredage, der er fest 
af i vores liv.

I IKEA har vi altid fejret livets 
små øjeblikke. De hverdags-
begivenheder, hvor alle mødes 
for at lave helt almindelige 
ting. Som at tage tøj på, børste 
tænder eller bare ligge i sengen 
og lave ingenting. Det er til disse 
hverdagsøjeblikke, vi skaber 
boligindretningsprodukter, der er 
overkommelige i pris, og som gør 
livet derhjemme både smukkere 

og nemmere. For når dit hjem 
fungerer og matcher din livsstil, 
bliver livet lidt nemmere.

I år sætter vi fokus på 2 af 
hjemmets vigtigste områder: 
Soveværelset og badeværelset. 
For det er her, du sover, og her, 
du gør dig klar til både dag og 
nat. Forestil dig, hvordan det 
vil påvirke dit liv, hvis alle dage 
begynder og slutter på en skøn 
måde. Ville det hele ikke bare 
blive meget bedre?

God fornøjelse med IKEA 
kataloget 2015!
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Scan, og se ekstra 
indhold

Åbn IKEA katalog app’en. Vælg knappen 
Scan. Hold din telefon eller tablet 20-30 cm 
fra siden, og tryk på Scan. 

Hold øje med sider 
med dette symbol 
Der er et plustegn i øverste hjørne på de 
sider, som du kan scanne for at få vist 
ekstra indhold. Hvis du læser det digitale 
katalog, skal du bare klikke på plustegnet.

Download IKEA 
katalog app’en

App’en kan både bruges på smartphone 
og tablet. 

1 2 3

Scan siden

Tjek, om møblerne 
passer, og hvordan de 
ser ud i dit hjem

• Bliv inspireret til at udnytte pladsen i dit 
hjem optimalt
• Se 360° visninger, og hvordan et rum kan 

ændres til forskellige aktiviteter
• Få tips og idéer til at være kreativ med 

IKEA produkter
• Scan bagsiden, og se de nyeste 
 produkter og tilbud i dit varehus
• God fornøjelse!!

Idéer Stil



Nyheder!
Vi får hele tiden nye produkter i varehuset. Hold 
øje med nye designkollektioner, nye møbler og 
sæsonbestemte sortimenter. Her er nogle af de 
nyheder, vi er særlig stolte af. Se fere nyheder i 
kataloget, på IKEA.dk og i varehuset.

Nyhed BUSUNGE 
kommode med 
2 skuffer. 

 Se side 234.

499.-

Nyhed  MÄSTERBY taburet   
 Se side 82.

229.-/stk

Et skridt i den rigtige retning
Den ser ny ud, men er faktisk
lavet af genbrugsplast. 
MÄSTERBY er designet, så den 
kan stables, og det sparer plads 
under transporten. Effektiv 
transport betyder færre lastbiler 
på vejene og mindre CO -udslip.

Nyhed GERREBO billede 119.- 
Motiv: Tom Frazier. B50×H50 cm. 
Strålende lys 702.322.14

Nyhed IKEA PS 2014 bord 
med belysning 499.-  

 Se side 264.

6 Nyheder Scan siden

Lys og siddeplads. Inde eller ude.
Lampe. Og taburet. Som du kan lade op og tage med 
hen, hvor du har brug for en siddeplads eller ekstra lys. 
Den kan bruges både inde og ude, og hvis du fjerner 
låget, kan du også opbevare ting i den. Smart, ikke?!

Nyhed IKEA PS 2014 taburet 
med LED belysning 399.-   

 Se side 93.

KNOPPARP 2-pers. 
sofa   Se side 107.

499.-

Nyhed NORDLI kommode 
med 12 skuffer 2.649.- Lake-
ret. B120×D43, H 142 cm. Hvid 
990.213.05 

Kommoder til enhver 
smag
NORDLI er designet som 
moduler, du kan kombi-
nere på mange forskellige 
måder. Byg en høj eller bred 
kommode, og bland små og 
store skuffer. Du kan lave 
mange forskellige kombi-
nationer, der opfylder dit 
behov og passer til dit hjem. 
Dette er bare et eksempel.

Nyhed BUSUNGE vokseseng 999.- Madras og 
sengetøj sælges separat. B90×L138/208, H 79 cm. 
Madrasmål 80×200 cm. 202.743.48 

Nyhed DUKEN sengestel 
1.449.-    Se side 162.

Nyhed IKEA PS 2014 
pudebetræk 

 Se side 187.

79.-

Nyhed IKEA PS 2014 loft-
lampe    Se side 276.

399.-



Nyhed NORNÄS vægvitrineskab. Massiv, 
ubehandlet fyr. B37×D20, H 37 cm. Orange/
gult 102.809.53  Gråt/blåt 502.809.51 

299.-/stk

Vægopbevaring på forskellige måder
Når du kommer ind ad døren derjemme, 
kan du lægge dine ting fra dig på IKEA PS 
2014. Monter skinnen på væggen, og tilføj 
knopper, spejle eller en bakke. Til opbeva-
ring af tasker, jakker, nøgler, telefoner og 
meget mere.

Den gode følelse af træ
Fyr er et klassisk materiale til skandi-
naviske møbler og har spillet en vigtig 
rolle i IKEAs designhistorie. Vi elsker 
stadigvæk det smukke og slidstærke 
naturmateriale. Og derfor har vi 
mange nye produkter af fyrretræ i år. 
For eksempel HURDAL.

Til småting
GUNNERN spejlskab er ikke 
ret stort. Så kan alle i familien 
ha’ et skab til deres private 
småting. Låsen holder pilfngre 
på afstand. 

Nyhed STRANDKRYPA 
sengesæt 119.-/2 dele.   

 Se side 175.

Nyhed HURDAL 
linnedskab 
1.499.-   

 Se side 75.
Nyhed NORNÄS 
vitrineskab med 
2 låger 999.- 

 Se side 97.

Nyheder 98 Nyheder

Nyhed IKEA PS 2014 
hjønelænestol med 
puder 1.999.-

 Se side 254.

Nyhed HURDAL sengestel 
med 4 sengeskuffer 
3.699.-   Se side 165.

Nyhed GUNNERN skab med 
lås. Pulverlakeret stål/
spejlglas. B32×D10,4, H 32 cm. 
102.828.29  

189.-

Nyhed IKEA PS 2014 chatol 
Massiv bøg/birketræsfner med 
klar lak. B90×D44, H 127 cm. 
802.607.01  

1.499.-
Til arbejde og fritid
IKEA PS 2014 chatol er en 
arbejdsstation, der kan bruges 
overalt i dit hjem. Med pladen 
kan du arbejde, når du vil, og få 
arbejdet til at forsvinde, når du  
er færdig.

Nyhed GUNNERN 
søjlebord 

 Se side 198. 

199.-

Nyhed SILVERÅN/
HAMNVIKEN skab med 1 låge 
og vask 839.- Ekskl. blandings-
batteri    Se side 201.

Nyhed INGEBORG badehåndklæde 
49.-/stk. Nyhed  KVARNÅN badela-
gen 89.-/stk.   Se side 196.

Nyhed IKEA PS 2014 væg-
skinne 39.-  Knopper 
60.-/4 stk.  Hylde 70.- 

 Se også side 224.

Nyhed IKEA PS 2014 balance-
bænk 349.-    Se side 56.

Nyhed IKEA PS 2014 bord 
 Se side 99.

1.999.-



2 sengeborde 
302.360.25:

199.-/stk.

1 kommode med 3 skuffer
702.360.28:

399.-
1 sengestel, 140×200 cm 
799.311.36:

599.-
1 garderobeskab med 
skydedøre/4 skuffer 102.360.31:

1.399.- 
TRYSIL serien. Folie/pulverlakeret stål. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. Hvid/lysegrå.

2.795.-
 Shop online på IKEA.dk

TRYSIL
TRYSIL soveværelsesmøbler 
har et roligt og moderne 
udseende med rene og friske 
linjer. Der er masser af
smarte funktioner med i 
prisen - f.eks. et garderobe-
skab med pladsbesparende 
skydedøre, en seng med 
vinklet hovedgærde, som gør 
sengen ekstra komfortabel at 
sidde i, og en kommode med 
letløbende skuffer. Det er 
de enkle, praktiske detaljer, 
der gør dit soveværelse mere 
afslappende.

 Se et udvalg af dynebetræk 
på side 172. 

 Se et udvalg af madrasser 
på side 166.

Soveværelse
En god dag begynder med en god nattesøvn. Hvordan 
du får det, er meget individuelt, og derfor skal du 
indrette et rum, hvor du kan slappe helt af. Det er 
selvfølgelig vigtigt med tekstiler, puder og hvor blød 
eller hård madrassen er. Det er også vigtigt at føle sig 
godt tilpas og kunne lukke af for omverdenen et øje-
blik. Gå på opdagelse i idéerne på de næste sider, og 
indret et fredfyldt rum, hvor du kan være dig selv. Og 
slappe helt af og få ny energi.



Scan siden

FÄRGLAV sengesæt. 50% lyocell/50% bomuld. Design: Pia 
Wallén. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 
Gråt/hvidt 802.299.18  

179.-/2 dele

Det er ikke kun din 
seng. Det er også 
din komfortzone
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01 PAX garderobeskab 3.780.- Perfekt til steder, hvor pladsen er begræn-
set, fordi stellet har lille dybde. Kræver en lofthøjde på min. 237 cm. Folie/lak. 
B200×D38, H 236,4 cm. Hvid/SANDSET hvid.  02 Nyhed NORNÄS sengebord 
499.- Tilpas pladsen med den fytbare hylde. Massiv fyr. Design: K Hagberg/
M Hagberg. B37×D40, H 52 cm. Fyr/gråt  402.825.59  03 TÅNUM tæppe 
29.-/stk.  Håndvævet af dygtige håndværkere og derfor unikt. 100% bomuld. 
Design: Erik Bertell. B60×L90 cm. Forskellige farver 302.126.75  04 NORNÄS 
sengestel 2.299.- Hovedgærdet er vinklet, så du kan sidde behageligt i sengen og 
læse. Lamelbund, madras og sengetøj sælges separat. Massiv fyr med bejdse og 
klar lak. B176×L221, H 40 cm. Madrasmål 160×200 cm. Fyr/gråt  790.303.39  
05 BJÖRNLOKA sengesæt 299.-/3 dele. Gennemfarvet. Tråden farves, før den 
væves. Giver blødt sengetøj. 100% bomuld. Design: Synnöve Mork. Dynebetræk 
B240×L220 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Hvidt/sort 902.409.58  06 NORNÄS 
kommode med 4 skuffer og 2 rum 1.499.- Optimer din opbevaringsløsning 
med BRANÄS kurve eller DRÖNA kasser. Massiv fyr. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B108×D40, H 88 cm. Fyr/grå 002.822.31  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

En god dag begynder i dit sove-
værelse. Du vågner og er endnu 
mere veludhvilet efter en kom-
fortabel nat, når du har det godt 
med de valg, du har truffet.

Scan siden

04

06

01

02 Nyhed  NORNÄS 
sengebord

499.-

03 TÅNUM tæppe

29.-/stk

Slap helt af! De holdbare LED 
pærer bruger 85% mindre 
energi end glødepærer.

05 BJÖRNLOKA sengesæt

299.-/3 dele

›Idéen med kludetæp-
per er at skabe noget 
nyt af rester fra andre 
IKEA tekstilprodukter. 
Resultatet er et praktisk 
og smukt tæppe til en 
god pris. 
TÅNUM fortæller his-
torien om IKEA og de 
skandinaviske tradi-
tioner. Spørg en hvilken 
som helst svensker - de 
har deres egen historie 
om kludetæpper.‹

Carita Carlström, 
produktudvikler

Sengesæt fremstillet af 
bomuld, der er dyrket på en 
mere ansvarlig måde, gi’r en 
bedre nattesøvn. Til alle.



Scan siden

Ved udgangen af 2015 vil 
al den bomuld vi bruger, 
komme fra mere bære-
dygtige kilder. Det betyder, 
at bønderne:

•	Bruger mindre vand takket 
være mere effektive dyrk-
ningsmetoder.

•	Bruger mindre kunstgødning 
og færre pesticider, og det 
reducerer omkostninger

 og forurening.

•	Får større avance uden at 
hæve priserne.

Bomuld, der får 
alle til at føle sig 
bedre tilpas

›Arbejdet med at kunne 
dyrke mere bæredygtig 
bomuld har været prak-
tisk og erfaringsbaseret. 
Og for det meste i tæt
samarbejde med bøn-
derne. Bønderne har 
den praktiske viden om 
bomuldsdyrkning. Vi og 
vores samarbejdspart-
nere har den teoretiske 
viden. Sammen kan vi 
udarbejde bedre me-
toder for fremtiden.‹

Pramod Singh,  
IKEA Cotton Leader

Vi elsker bomuld, fordi det er 
blødt, åndbart og fornybart. Men 
vi bryder os ikke om, at traditio-
nelle dyrkningsmetoder kan være 
til skade for bønderne og miljøet. 
Derfor har IKEA forpligtet sig til at 
forbedre forholdene i branchen.

IKEA har været med til at 
indføre mere effektive dyrk-
ningsmetoder, der gi’r bønderne 
større overskud – uden at det 
bliver dyrere for dig. 

IKEA er en af medstifterne af 
Better Cotton Initiative (BCI). 
Sammen med BCI og samar-
bejdspartnere som WWF har 
vi hjulpet omkring 110.000 
bønder i Indien, Pakistan, Kina 
og Tyrkiet med at forøge deres 
indkomst og dyrke mere bære-
dygtig bomuld.

Børn skal kun arbejde hårdt 
i skolen
I 2001 indførte IKEA strenge 
krav for at forhindre børne- 
og tvangsarbejde hos vores 
leverandører. IKEA Foundation 
gør endnu mere for at udbrede 
vores værdier. Fonden samar-
bejder med Red Barnet og 

UNICEF om at tage fat på – og 
udrydde – de grundlæggende 
årsager til børnearbejde i bom-
uldsproducerende områder.

I Indien har vores donationer 
f.eks. hjulpet millioner af børn 
med at få en uddannelse og 
forbedre deres fremtidsud-
sigter.

Især piger trives i et trygt 
skolemiljø – hvor det, de lærer, 
også kommer den næste gene-
ration til gode.

 Læs mere  på IKEA.dk

 Læs mere på
IKEAFoundation.org
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01 PAX garderobeskab 3.940.- B150×D66, H 236,4 cm. Hvidt/AULI spejlglas 
490.333.01  02 DUKEN sengestel 1.449.- Du kan vælge imellem et farvestrå-
lende eller ensfarvet hvidt hovedgærde, fordi det bløde betræk har 2 sider. Skal bru-
ges sammen med SKORVA midtersprosse. Den er inkluderet i prisen, men pakket 
separat. Pulverlakeret stål/100% bomuld. B166×L215, H 107 cm. Madrasmål 
160×200 cm. Multifarvet 790.237.82  03 MERETE gardiner 179.-/2 stk. 100% 
bomuld. B145×L250 cm. Hvide 401.119.87  04 OFELIA VASS sengesæt 
259.-/3 dele. Sengetøjet af tætvævet af fn tråd som er ekstra holdbart og blødt. 
100% bomuld. Design: Charlotte Skak. Dynebetræk B240×L220 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Hvidt 902.148.22  05 LUDDE fåreskind 199.-/stk. Uld er smuds-
afvisende og slidstærkt. Hvidt 832.351.10   06 STUVA bænk med opbevaring 
600.-/stk. Inkl. hjul. Folie/lak. B90×D50, H 50 cm. Hvid 398.766.60  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Indret 2 rum i 1, hvis du har 
brug for feksibilitet. Et roligt 
sted at sove, når du er alene, og 
et hyggeligt sted til jer alle, når 
børnene er hjemme.

Scan siden

01

04

05

06 STUVA bænk med 
opbevaring

600.-/stk

03 MERETE gardiner

179.-/2 stk

02 DUKEN sengestel

1.449.-
Træk gardinet fra, og se 

nærmere på det hyggelige 
“rum”, der er indrettet 

til børnene.

Gardiner er geniale, når du 
vil indrette 2 rum i 1.

 Se fere tæpper på side 18.
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01 AINA gardiner 379.-/2 stk. Hør giver tekstilet en naturlig, uensartet og 
fast struktur. 100% hør. B145×L250 cm. Hvide 102.180.89  
02 Nyhed STRANDKRYPA sengesæt 199.-/3 dele. 100% bomuld. Design: 
Helle Vilén. Dynebetræk B240×L220 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Blomstermøn-
ster/hvidt 502.829.26  03 Nyhed HURDAL sengestel 2.499.- Sengesiderne 
kan indstilles, så du kan bruge madrasser i forskellige tykkelser. Lamelbund, ma-
dras og sengetøj sælges separat. Massiv fyr med bejdse og klar lak. B173×L209, 
H 125 cm. Madrasmål 160×200 cm. Lysebrunt 390.196.16  04 Nyhed HURDAL 
sengebord 549.- Lågen kan monteres, så den åbner til højre eller venstre. Massiv 
fyr med bejdse og klar lak. Design: Francis Cayouette. B49×D34, H 62 cm. Grønt 
502.688.31  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Et soveværelse er ikke kun et 
sted, hvor du sover. Det er også  
et sted, I kan være sammen.  
Indret det som du vil, med både 
en seng og andre møbler. Og få  
et rum, du har lyst til at være i, 
både dag og nat.

Scan siden

03  HURDAL sengestel

2.499.-

Komfort er individuel. Vælg 
en pude og madras, der 
passer til din sovestil. Med 
vores 90 dages søvngaranti 
på madrasser er det nemt 
at fnde det perfekte match. 
Elsk den, eller byt den!

04

02  STRANDKRYPA 
sengesæt

199.-/3 dele

Hæng gardiner ned fra  loftet 
for at få lidt personlig plads i 

et fælles rum.

01

Se, mærk, lyt og duft til 
slidstærk og naturligt fyr-
retræ, der bli’r smukkere 

med årene. 



22 Sove

›Indret et rum, som 
er helt dit eget! 
Vælg ubehandlede 
møbler. Så sparer 
du penge og kan 
være kreativ med 
maling i forskellige 
farver og idéer, du 
er vild med.‹

01 Nyhed IKEA PS 2014 gardero-
beskab 999.- Inkl. 1 garderobestang, 
1 fast og 1 fytbar hylde. Pulverlakeret 
stål. Design: Matali Crasset. B101×D60, 
H 187 cm. Hvidt 302.765.92  

02 Nyhed IKEA PS 2014 bord med 
belysning 499.- Sengebord med 3 
funktioner - bord, lampe og plads til 
magasiner. Pulverlakeret stål. Design: 
Tomek Rygalik. L68×B38, H 113 cm. 
Hvidt 202.636.46  

03 TARVA sengestel 399.- Hvis du 
giver det ubehandlede massive træ olie, 
maling eller bejdse, bliver møblerne 
mere slidstærke og nemmere at holde. 
Lamelbund, madras og sengetøj sælges 
separat. Ubehandlet, massiv fyr. De-
sign: K Hagberg/M Hagberg. B98×L207, 
H 95 cm. Madrasmål 90×200 cm. 
302.612.70  

04 Nyhed IKEA PS 2014 piedestal 
199.- Pulverlakeret stål/plast. Design: 
David Wahl. H 3 m. Hvid 902.575.95

05 DVALA sengesæt 119.-/2 dele 
Skjulte trykknapper holder dynen på 
plads. Fås i forskellige størrelser. 
100% bomuld. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Hvidt 602.147.91 Her vist 
dekoreret med sort tekstilmaling.  

Scan siden

05 DVALA sengesæt

119.-/2 dele

04

04 Nyhed  IKEA PS 2014 
piedestal 

199.-

02 Nyhed  IKEA PS 2014 
bord med belysning

499.-

03 TARVA sengestel 

399.-

Inddel rummet til 
forskellige aktiviteter
ved at montere 
tekstiler fra loftet og 
omkring hovedgærdet.

03

01

02

Hvidt sengetøj er det per-
fekte udgangspunkt for 
dine egne kunstværker!

Dekorer med ting, der gør 
rummet unikt og personligt - 

f.eks. gamle t-shirts.
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01 MUSKEN garderobeskab med 
2 døre og 3 skuffer 1.499.- Inkl. 3 

fytbare hylder og 2 garderobestænger. 
Folie. Design: K Hagberg/M Hagberg.
B124,2×D60, H 200 cm. Brunt 
802.516.45

02 PÄRLBUSKE gardiner 
229.-/2 stk. 100% polyester. 
B145×L250 cm. 102.323.25  

03 HÖNEFOSS spejle 99.-/10 stk. 
Indeholder: Glas i 2 forskellige brune 
nuancer, 5 stk. i hver farve. Spejlglas. 
Design: Julia Treutiger. B18×H21 cm. 
601.820.59  

04 MUSKEN kommode med 4 skuf-
fer 599.- Folie. Design: K Hagberg/
M Hagberg. B118×D38, H 64 cm. Brun 
102.516.44

05 SÖTBLOMSTER sengesæt 
199.-/3 dele. Skjulte trykknapper 
holder dynen på plads. 100% bomuld. 
Design: Inga Leo. Dynebetræk 
B240×L220 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Hvidt/blåt 202.584.52  

06 SONGE spejl 799.- Spejlglas/folie. 
B91×H197 cm. Sølvfarvet 601.784.15

07 MUSKEN sengestel 899.- Skal 
bruges sammen med SKORVA midter-
sprosse, der er inkluderet i prisen, men 
pakket separat. Folie/pulverlakeret 
stål. B164×L207, H 115 cm. Madrasmål 
160×200 cm. Brunt 199.295.51

08 HEMSTA skærm 49.- 100% poly-
ester/pulverlakeret stål. Ø 20, H 15 cm. 
Hvid 202.636.08  EKARP bordlampe-
fod 119.- Stål/aluminium. Design: 
Maria Vinka. H 30 cm. Forniklet 
501.802.11  

09 MUSKEN sengebord 229.- 
Folie. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B45×D38, H 57 cm. Brunt 202.515.87

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

›Skinnende senge-
tøj, håndplukket til-
behør og et vægspejl 
gør indretningen 
elegant. Møblerne 
skaber den helt 
rigtige stemning.‹

03

04

02

Indkøbs- og leverings-
service 
Vi fnder og leverer dine varer
til din adresse. 

 Se mere på IKEA.dk
eller i dit lokale varehus.

09

08
05 SÖTBLOMSTER sengesæt

199.-/3 dele

Vi er vilde med bikubemøn-
stret, men du kan fytte 

rundt på HÖNEFOSS spejle 
og lave det mønster, du 

bedst kan li’!

2 sengeborde 
202.515.87:

229.-/stk.

Kommode med 4 skuffer
102.516.44:

599.-
Sengestel, 160×200 cm 
199.295.51:

899.-
Garderobeskab med 2 døre 
og 3 skuffer 802.516.45:

1.499.- 

3.455.-
07

06

01
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01 BRIMNES hovedgærde med opbevaring 800.- Folie. Design: K Hagberg/
M Hagberg. H 111 cm. Hvidt 802.287.11  02 BRIMNES sengestel med opbe-
varing 1.599.- De 4 store skuffer gi’r dig ekstra opbevaringsplads under sengen. 
Lamelbunden er inkluderet i prisen, men pakket separat. Folie. B166×L206, 
H 47 cm. Madrasmål 160×200 cm. Hvidt 302.287.18  03 ALEX skrivebord 1.199.- 
Melaminfolie/pulverlakeret stål. Design: Johanna Asshoff. B131×D60, H 76 cm. Gråt 
902.607.10  04 AINA metervare 49.-/m. Hør giver tekstilet en naturlig, uensar-
tet og fast struktur. B 150 cm. Grå 901.598.87  05 REIDAR stol 375.- Aluminium. 
Design: Ola Wihlborg. B49×D50, H 78 cm. Gul 402.407.72  06 STENKLÖVER
sengesæt 219.-/3 dele. Skjulte trykknapper holder dynen på plads. 100% 
bomuld. Design: Anna Svanfeldt Hillervik. Dynebetræk B240×L220 cm, pudebe-
træk L60×B70 cm. Hvidt/gråt 702.254.64  07 Nyhed IKEA PS 2014 stumtjener 
349.- Plastfødder får stumtjeneren til at stå stabilt og beskytter gulvet. Massiv birk 
med klar lak/lakeret. Design: Ebba Strandmark. Ø 45, H 180 cm. Hvid 602.580.87  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Vægge er ikke altid nødvendige 
for at indrette et nyt rum. Det er 
nemt at opdele et rum med rum-
delere, tekstiler og en seng med 
indbygget opbevaring.

Scan siden

07 Nyhed  IKEA PS 2014  
stumtjener

349.-

Med gardiner, der hænger 
ned fra loftet, kan du ind-

rette et privat rum på et 
øjeblik.

01

06 STENKLÖVER sengesæt

219.-/3 dele

03

01

06

05
02 BRIMNES sengestel 
med opbevaring

1.599.-

04 AINA metervare

49.-/m
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›Det handler ikke om 
enten at ha’ en stue 
eller et soveværelse. 
Indret et komforta-
belt rum, hvor du 
både kan slappe af 
og sove! Med flek-
sible møbler er det 
nemt at forvandle 
dag til nat.‹

01 MOHEDA hjørnesovesofa 3.499.- 
Du kan placere chaiselongen til venstre 
eller højre for sofaen og ommøblere, når 
du har lyst. Inkl. 6 puder. Fast betræk: 
100% bomuld. B246×D150, H 87 cm. 
Madrasmål 142×205 cm. BLEKINGE 
brun 102.139.54  

02 LÖVBACKEN sofabord 399.- Det 
markante åremønster i poppeltræs-
fneren gi’r det enkelte bord et unikt 

udseende. Poppelfner med farvet og 

klar lak. L77×B39, H 51 cm. Mellembrunt 
802.701.25

03 LINNMON/LALLE bord 499.- 
Lakeret. L120×B60, H 74 cm. Gråt 
799.309.57  

04 HÅLLROT sengesæt 
199.-/3 dele. Skjulte trykknapper 
holder dynen på plads. 100% bomuld. 
Dynebetræk B240×L220 cm, pudebe-
træk L60×B70 cm. Hvidt/blomstermøn-
ster 302.613.93  

05 Nyhed IKEA PS 2014 spejl 
199.- Kan hænge vandret eller lodret. 
Spejlglas. Design: Margrethe Odgaard. 
B60×H90 cm. Trykt 202.820.13

06 NYFORS arbejdslampe 299.- 
Du kan nemt pege lyset i den ønskede 
retning, fordi lampens arm og hoved er 
indstillelige. Forniklet stål/65% poly-
etylen/35% polyester. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. Skærm Ø 14 cm. 
H 83 cm. I denne lampe kan pærer
i følgende energiklasser anvendes:
A++ til D. 702.626.06  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

02
06

01 MOHEDA hjørnesovesofa

3.499.-

03 LINNMON/LALLE 
bord

499.-

04 HÅLLROT sengesæt

199.-/3 dele 

Opbevaringsplads 
indvendig i sofaen gi’r 

praktisk opbevaring 
til dit sengetøj.

Indkøbs- og leverings-
service 
Vi fnder og leverer dine varer til 

din adresse. 

 Se mere på IKEA.dk
eller i dit lokale varehus.

05 Nyhed  IKEA PS 2014  
spejl

199.-



Sove 31

Gardiner er vigtige i soveværelset.
Kontrollér lyset, og få en god nat-
tesøvn. Gardiner gi’r privatliv, kom-
fort og stil og er energieffektive.

01 KVARTAL gardinskinne til 3 baner 79.- Det er nemt at montere gardiner i 

fere lag, fordi gardinskinnen har 3 baner. Del af KVARTAL gardinophængningssy-

stem. Aluminium. L 140 cm. 800.793.63    02 MARJUN mørklægningsgardi-
ner 349.-/2 stk. Blokerer effektivt for træk om vinteren og varme om sommeren. 
100% polyester. B145×L250 cm. Grå 002.567.41    03 VIVAN gardiner 
79.-/2 stk. Gardinerne er perfekte at bruge sammen med andre gardiner, fordi de 
lukker dagslys ind, og samtidig lukker af for nysgerrige blikke. 70% polyester/
30% bomuld. B145×L250 cm. Hvide 002.215.39    04 SCHOTTIS jalousi 
19.- Nem at fastgøre til vinduesrammen. Det er ikke nødvendigt at bore huller. 
B90×L190 cm. 202.422.82    05 Nyhed DORTHY metervare 39.-/m. 100% 
bomuld. Design: Lisel Garsveden. B 150 cm. 902.093.64  06 LILL netgardiner 
19.-/2 stk. Kan nemt afkortes til den ønskede længde uden at sy. 100% polyester. 
B280×L250 cm. 901.119.80    07 SANELA gardiner 399.-/2 stk. Bomulds-
velour gi’r farven dybde og er blødt at røre ved. B140×L250 cm. Mørkebrune 
302.301.89    08 JORDET rumdeler 299.- Nem at holde ren, fordi betrækket er 
aftageligt og kan maskinvaskes. B166×H171 cm. 302.457.70  

07

Kombiner et mørklægnings-
gardin med tynde gardiner, 
og bestem selv, hvor meget 
lys der kommer ind i rummet 
- og undgå samtidig nysger-
rige blikke.

04 SCHOTTIS jalousi

19.-

Montér et gardin i den 
nederste halvdel af vinduet, 
og få både privatliv og sol i 
rummet.

Lav et helt unikt gardin med 
gamle t-shirts eller andre 
tekstiler.

Med et tykt gardin 
kan du regulere 

temperaturen i rummet.

05   DORTHY metervare

39.-/m

Et gardin er ikke den 
eneste løsning på at 

få mere privatliv.

01

03

06
02 MARJUN 
mørklægningsgardiner

349.-/2 stk

08 JORDET rumdeler

299.- 
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›Begynd her, hvis 
du vil ha’ mere ro 
og afslapning i 
hverdagen. Indret 
dit eget fristed, og 
lad op i et rum, der 
er ryddeligt, blødt 
og behageligt.‹

01 SANELA gardiner 399.-/2 stk. 
Bomuldsvelour gi’r farven dybde og er 
blød at røre ved. 100% bomuldsføjl. 

B140×L250 cm. Grå 802.301.96  

02 NORDLI kommode med 8 skuffer 
1.599.- Indbygget dæmper ”fanger” 
skuffen, så den lukker langsomt, lydløst 
og blødt. Lakeret. B80×D43, H 97 cm. 
Hvid 190.212.67   

03 STOCKHOLM tæppe 2.199.- 
Tæppet har samme mønster på begge 
sider, så du kan vende det, og det kan 
holde endnu længere. 100% ren ny uld. 
Design: Kazuyo Nomura. 
B250×L350 cm. Brunt 602.290.33

04 LINBLOMMA sengesæt 
339.-/2 dele. Hør er åndbart og 
absorberer fugt, så din krop kan holde 
en ensartet og behagelig temperatur 
hele natten. 100% hør. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Natur  802.177.41  

05 STOCKHOLM sengestel 5.199.- 
Sengesiderne kan indstilles, så du kan 
bruge madrasser i forskellige tykkelser. 
Lamelbund, madras og sengetøj sælges 

separat. Massiv ask med bejdse og klar 

lak/kernelæder. B172×L223, H 92 cm.
Madrasmål 160×200 cm. Brunt 
590.142.03  

06 NORDLI sengebord 499.- Den 
skjulte hylde har plads til en elskinne 

til dine opladere. Elskinne sælges 
separat. Lakeret. Design: Ola Wihlborg. 
B30×D50, H 67 cm. Hvidt 402.192.85   

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

04 LINBLOMMA sengesæt

339.-/2 dele

05 STOCKHOLM sengestel

5.199.-

01

03

06

Gardiner får dit soveværelse 
til at føles trygt og varmt og 
regulerer samtidig lys og 
trafkstøj. 

Materialerne gør en for-
skel. Blød hør gør rummet 
naturligt og  komfortabelt.

02 NORDLI kommode 
med 8 skuffer

1.599.-
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›Hvem siger, at 
et fredfyldt sove-
værelse ikke kan 
være fuld af farver? 
Det er dit rum så lad 
din personlighed 
skinne igennem. Og 
få et soveværelse, 
der er varmt og 
viser, hvem du er.‹

01 HEMNES spejl 669.- Spejl, hvor du 

kan se dig selv i fuld fgur. Spejglas/mas-
siv fyr med bejdse og klar lak. 
B74×H165 cm. Sortbrunt 101.212.52  

02 BJURSTA bænk 599.- Asketræs-
fner med bejdse og klar lak. Design: 
Tord Björklund. B158×D36, H 45 cm. 
Sortbrun 402.590.40  

03 HEMNES kommode med 3 skuf-
fer 749.- Ekstra rummelige skuffer 
giver mere plads til opbevaring. Massiv 
fyr med bejdse og klar lak. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B108×D50, 
H 95 cm. Sortbrun 402.426.29  

04 EMMIE RUTA sengesæt 
259.-/3 dele. Dynebetrækkets 2 sider 
har forskellige mønstre, så du nemt 
kan skifte stil i soveværelset. 100% 
bomuld. Dynebetræk B240×L220 cm, 
pudebetræk L60×B70 cm. Beige/hvidt 
102.199.70  

05 HEMNES sengestel 1.699.- Frem-

stillet af massivt træ, der er et holdbart 
og varmt naturmateriale. Skal bruges 
sammen med SKORVA midtersprosse. 
Den er inkluderet i prisen, men pakket 
separat. Massiv fyr med bejdse og klar 
lak. B174×L211, H 122 cm. Madrasmål 
160×200 cm. Sortbrunt 890.022.70  

06 KOLDBY koskind 799.- Mærker 
og variationer i farve og størrelse er 
naturlige egenskaber ved læder og gør 
hvert eneste skind unikt. Min. størrelse 
3 m2. Brunt 402.229.33

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

04

03

Også til din virksomhed!
 Se mere på IKEA.dk

05 HEMNES sengestel

1.699.-
Slå dig løs med mønstre – 
det er helt OK! Skab sam-

menhæng ved at vælge 
mønstre i samme farver.

02 BJURSTA bænk

599.-

01 HEMNES spejl

669.-

06



Badeværelse  
På den ene side er det hjemmets mest private rum, 
på den anden side bruges det af alle. Det opfylder 
mange behov og skal ha’ plads til mange mennesker 
og aktiviteter på få kvadratmeter. 
Med smarte opbevaringsløsninger til dine millioner af 
personlige småting kan du indrette dit badeværelse, 
så det gi’r dig ny energi - uanset hvor lille det er. Så 
bli’r det sjovere for alle at stå op og komme af sted om 
morgenen - og gå i seng om aftenen. Og badeværel-
set bli’r et sted, hvor en god dag begynder og slutter!

GODMORGON
Vi kan ikke på magisk vis gøre dit badeværelse 
større. Men vi kan vise dig, hvordan du ud-
nytter den plads, du har, optimalt. Med et 
sæt praktiske GODMORGON bokse kan du 
holde styr på, hvem der har hvad hvor i dine 
badeværelsesskuffer. Så bruger du mindre tid 
på at lede efter vatrondeller og din eyeliner. 

GODMORGON boks med låg. Plast. 

Design: Magnus Elebäck. L24×B20, H 10 cm. Transparent 701.774.77

79.-/5 dele
 Shop online på IKEA.dk



STÄNKA frotté med hætte. 100% bomuld. Design: Wiebke 
Braasch. B125×L60 cm. Lyseblå/grøn 402.520.10  

49.- HÄREN håndklæde
 Se side 194.

14.-/stk

Scan siden

Sommetider har du 
badeværelset for dig 
selv. Andre gange er 
hele familien herude
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›Kloge valg kan 
gøre en stor forskel 
i selv det mindste 
badeværelse. Blan-
dingsbatterier med 
vandsparefunktion, 
LED belysning og 
affaldssortering er 
både godt for dig 
og miljøet.‹

Scan siden

GODMORGON/ODENSVIK skab 
med vask og STORJORM spejl:

2.098.-
 Hvad indeholder prisen? 

Se side 318? 

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på side 
313

02
05

04
01 STRAPATS pedalspande
Spandene er nemme at fytte, fordi de 
har et håndtag bagpå. Den inderste 
spand kan tages ud og er nem at 
tømme og gøre ren. Rustfrit stål/plast. 
Pedalspand 59.- 5 liter. 402.454.11  
Pedalspand 99.- 12 liter. 502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK skab 
med 2 skuffer og vask 1.599.- Du kan 
nemt ændre størrelsen på boksen ved 
at fytte opdeleren. Højglansfolie/kera-

mik. B63×D49, H 64 cm. Hvid højglans 
898.843.61   

03 STORJORM spejl med integre-
ret belysning 499.- Integreret LED 

lyskilde. Spejlglas/plast. Design: Henrik 
Preutz. Ø 47 cm. Hvid 502.481.26    

04 IMMELN spejl med krog 49.- Med 

sugekop, der sidder godt fast på glatte 
overfader. Pulverlakeret stål/galvani-
seret stål/plast. Design: Nike Karlsson. 
B12×D5, H 24 cm. 402.575.12  

05 LUNDSKÄR blandingsbatteri
med bundventil 599.- Med det 

vandbesparende blandingsbatteri er 
vandtrykket det samme, men du bruger 
op til 50% mindre vand. Testet og certi-
fceret i henhold til relevante europæ-
iske standarder for mekanik, kvalitet og 
sikkerhed. Forkromet messing. Design: 
Jon Karlsson. H 25 cm. 402.400.17  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

01 STRAPATS pedalspand, 
5 liter

59.-/stk

En affaldssorteringsløsning 
holder orden i badeværelset 
og gør det nemt og hurtigt at 

sortere til genbrug.

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
skab med 2 skuffer og vask

1.599.-

03

Når det handler om genbrug, 
gør små tiltag også en for-
skel. Her kan du  opbevare 

småting, f.eks. vatrondeller, 
der kan bruges til kompost. 

Gode morgener bli’r 
endnu bedre med holdbar 
og energibesparende LED 

belysning.
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›Dette bade-
værelse til børn er 
forklædt som et 
afslappende fristed 
for voksne. Åbn 
lågerne, og se, hvor 
børnevenligt det er 
indrettet!‹

01 Nyhed SILVERÅN/HAMNVIKEN 
skab til vask med 1 låge 839.- Ind-
stillelige fødder reducerer ujævnheder 
og beskytter skabet mod våde gulve. 
Folie/keramik. B43×D45, H 90,5 cm. 
590.062.60  

02 Nyhed SILVERÅN spejlskab 
399.-/stk. Lågen kan monteres, så den 
åbner til venstre eller højre. Folie/spejl-
glas. Design: T Christensen/K Legaard. 
B60×D14, H 68 cm. 102.679.99  

03  Nyhed SVARTSJÖN krus 
19.-/stk. Plast. Design: Nike Karlsson. 
27 cl. 902.649.68  

04 Nyhed SILVERÅN bænk med 
opbevaring 299.- Der er masser af 
plads indvendigt i bænken til opbe-
varing. Folie. B54,4×D35, H 46,6 cm. 
402.745.21  

05 Nyhed SVARTSJÖN håndklæde-
stang 29.-/stk. Pulverlakeret stål. De-
sign: Nike Karlsson. L 46 cm. 302.643.82

06 Nyhed SVARTSJÖN knagerække 
39.- Pulverlakeret stål. Design: Nike 
Karlsson. L 37 cm. 902.643.79

07 Nyhed SILVERÅN højskab med 
2 låger 739.- Lågerne kan monteres, 
så de åbner til venstre eller højre. Folie. 
B40×D25, H 183,5 cm. 790.209.72

08 Nyhed INGEBORG badehånd-
klæde 49.-/stk. Frottehåndklæde, 
der er blødt og fugtabsorberende. 
Vægt 380 g/m². 100% bomuld. Design: 
S Edholm/L Ullenius. B70×L140 cm. 
002.674.00  

09 Nyhed GUNNERN søjlebord 
199.- Den høje kant omkring bordpla-
den forhindrer ting i at glide ned. Pulver-
lakeret stål. Design: T Christensen/
K Legaard. Ø 38, H 74,7 cm. 302.620.95

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online.

Scan siden

04

09

06

05

Jo mere børnene kan 
gøre selv, f.eks. nå deres 
eget håndklæde, jo mere 

tilfredsstillende er det for 
dem. Og jo mere afslap-

pende er det for dig.

02

02

01

07 Nyhed  SILVERÅN 
højskab med 2 låger

739.-

08 Nyhed  INGEBORG 
badehåndklæde

49.-/stk

01 Nyhed  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
skab til vask med 1 låge

839.-

04 Nyhed  SILVERÅN bænk 
med opbevaring

299.-

03
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01 GODMORGON/BRÅVIKEN skab med 4 skuffer og vask 3.499.- Let-

løbende skuffer med skuffestop. Folie/marmorgranulat. B122×D49, H 68 cm. 

Egetræsmønster med hvid bejdse 299.030.70  02 FÄRGLAV badehåndklæde 
79.-/stk. De lange, fne fbre af kæmmet bomuld gør håndklædet blødt og hold-

bart. Fås i forskellige størrelser. 90% bomuld/10% polyester Design: Pia Wallén. 
B70×L140 cm. Hvidt/mørkegråt 702.276.27  03 ENUDDEN håndklædestativ 
119.- Brug knopperne på siderne til at hænge ting på. Pulverlakeret stål/plast. 
Design: Inma Bermudez. B45×D45, H 100 cm. Hvidt 802.431.65  04 RAMSKÄR 
badeværelsestæppe 79.- Fladvævet bomuld med løkker, der gør tæppet blødt og 

gi’r struktur. 100% bomuld. Design: Emma Jones. B60×L90 cm. Gråt 602.305.50  
05 STORJORM spejlskab med 2 låger og integreret belysning 1.699.- Fast 

installation. Folie/hærdet glas/spejlglas. Design: Henrik Preutz. B60×D14, H 96 cm. 
Hvidt 402.481.22  06 DALSKÄR blandingsbatteri med bundventil 499.-/stk. 
Pulverlakeret messing. Design: Magnus Elebäck. H 18 cm. Hvidt 302.813.05  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Det kræver ikke meget at være 
lidt god ved sig selv. Design et 
afslappende badeværelse med 
smart indretning og rene linjer, 
og fuldend med bløde tekstiler.

Scan siden

01

Også til din virksomhed!
 Se mere på IKEA.dk

GODMORGON/BRÅVIKEN 
skab med vask og STORJORM 
spejlskabe:

6.897.-
 Hvad indeholder prisen? 

Se side 318

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på side 
313

Stressniveauet falder, når 
alle småting har deres egen 
plads i lukkede skuffer.

01 GODMORGON/BRÅVIKEN  
skab med 4 skuffer og vask

3.499.-

03 ENUDDEN håndklædestativ

119.-

02

06

05

04
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›Ja, badeværelser er 
tit små. Men der er 
højt til loftet. Udnyt 
det til din fordel: 
Skjul alt bag lukkede 
låger, og få plads til 
hverdagsrutiner, 
der fungerer.‹

01 LILLÅNGEN spejlskab med 
1 låge 239.-/stk. Spejlglas/folie. 
B40×D21, H 64 cm. Sortbrunt 
602.051.69

02 GRUNDTAL knager 19.-/2 stk. 
Skjult ophængningsbeslag. Forskellige 
vægmaterialer kræver forskellige typer 
skruer/rawlplugs. Brug de skruer/rawl-
plugs, der passer til væggene i dit hjem. 
Sælges separat. Rustfrit stål. Design: 
Mikael Warnhammar. 300.612.47  

03 LILLÅNGEN vægskab 
239.-/stk. En god løsning, hvis du kun 
har lidt plads. Inkl. greb og hængsler. 
Folie/hærdet glas. B40×D21, H 64 cm. 
Sortbrunt 802.407.89  

04 GODMORGON spejl 269.-/stk. 
Beslagene kan indstilles i dybden og gi’r 
plads til ledninger. Spejlglas. 
B100×H96 cm. 901.491.29  

05 GODMORGON/ODENSVIK skab 
med 2 skuffer og vask 2.499.- Skuf-
ferne har fuldt udtræk, og det gi’r 
overblik og nem adgang til indholdet. 
Højglansfolie/keramik. B103×D49, 
H 64 cm. Grå højglans 799.034.97  

06 GRUNDTAL rullebord 369.-/stk. 
Flytbare hylder, der er nemme at rengø-
re. Inkl. hjul. Rustfrit stål/plast. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B48×D24, 
H 77 cm. 601.714.33  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden
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03

05

GODMORGON/ODENSVIK skab 
med vask, GODMORGON spejle 
og LILLÅNGEN vægskabe:

4.232.-
 Hvad indeholder prisen? Se 

side 318

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på side 
31301 LILLÅNGEN spejlskab 

med 1 låge

239.-

06 GRUNDTAL 
rullebord

369.-

Udnyt pladsen over toilettet, 
og få ekstra opbevarings-

plads til dine toiletartikler.

Med en rullevogn under 
bordpladen får du et 

feksibelt ekstra område 

at gøre dig klar på, når der 
er travlt på badeværelset. 
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›Familiens 
badeværelse 
behøver ikke være 
stort for at fungere 
godt. Smarte og 
kompakte bade- 
værelsesmøbler gi’r 
jer plads, så I kan 
blive klar samtidig.‹

01 LILLÅNGEN højskab med spejl-
låge 499.-/stk. Skabet har lille dybde 
og er perfekt, hvis du kun har lidt plads. 
Inkl. 1 fast og 4 fytbare hylder. Spejl-
glas/folie. B30×D21, H 179 cm. Hvidt 
102.050.82  

02 ENUDDEN spejl 119.-/stk. Med 
sikkerhedsflm, som reducerer risikoen 
for tilskadekomst, hvis glasset går itu. 
Spejlglas/pulverlakeret stål. Design: 
Inma Bermudez. B40×H58 cm. Hvidt 
502.431.62  

03 LOSJÖN knopper 49.-/5 stk. 
Nemme at montere på væggen. Fastgør 
knopperne til væggen med den selvklæ-
bende tape, eller skru dem fast. Plast. 
Design: Maria Vinka. Forskellige farver 
902.257.93  

04 TOFTBO badeværelsestæppe 
79.-/stk. Ekstra blødt og fugtabsorbe-
rende, tørrer hurtigt da det er fremstillet 
af mikrofber. 100% polyestermikro-
fbre. B60×L90 cm. Rødt 502.212.97 

05 FÖRSIKTIG børnetaburet 15.- 
Skridsikkert materiale på oversiden 
reducerer risikoen for, at barnet glider. 
Plast/syntetisk gummi. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B37×D24, 
H 13 cm. Hvid/grøn 602.484.18  

06 LILLÅNGEN skab med 1 låge  og 
vask 899.-/stk.  699.-/stk. Kantens 
form gør, at den kan bruges som hylde 
til en sæbeskål og et tandkrus. Inkl. 
håndklædekrog, sæbeskål og bakke af 
rustfrit stål. Folie/keramik. B40×D41, 
H 92 cm. Hvidt 898.940.01  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

05

04

01 LILLÅNGEN højskab med spejllåge

499.-/stk

LILLÅNGEN skab med vask og 
ENUDDEN spejl:

818.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318 

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på 
side 313

LILLÅNGEN er effektiv både 
i forhold til størrelse og 
funktioner. Inkl. sæbeskål 
og kroge.

06 LILLÅNGEN skab med 
1 låge og vask  899.-/stk.

699.-/stk

02

03

 Se mere på side 327
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01 RUNSKÄR blandingsbatteri med 
bundventil 369.- Forkromet messing. 

H 10 cm. 502.621.22  

02 HEMNES spejlskab med 1 låge 
749.- Den fytbare hylde af hærdet glas 
er ekstra modstandsdygtig over for 
varme og stød og har en høj bæreevne. 
Inkl. 3 fytbare hylder. Massiv fyr med 
bejdse og klar lak/spejlglas. B63×D16, 
H 98 cm. 302.176.73  

03 FRÄJEN håndklæde 49.-/stk. 
De lange, fne fbre af kæmmet bomuld 
gør håndklædet blødt og holdbart. 
100% bomuld. L140×B70 cm. Turkis 
401.591.73   Cerise 701.591.81  

04 Nyhed IMMELN bruse-/sæbe-
kurv med krog 69.- Med sugekop, der 
sidder godt fast på glatte overfader. Pul-
verlakeret/galvaniseret stål. B30×D12, 
H 15 cm. Forzinket 202.526.19  

05 Nyhed IMMELN holder til sæ-
bedispenser 29.- Med sugekop, der 
sidder godt fast på glatte overfader. 
Pulverlakeret/galvaniseret stål. D 11, 
H 19 cm. Forzinket 402.526.23  

06 HEMNES reol 549.- Med de åbne 
hylder er det nemt få overblik og ha’ dine 
ting inden for rækkevidde. Massiv fyr 
med bejdse og klar lak. B42×D37, 
H 172 cm. 502.176.53  

07 LEDSJÖ LED væglampe 
349.-/stk. Perfekt at placere på hver 
side af et spejl, så du får et godt og 
blændfrit lys, f.eks. til at lægge makeup. 
Rustfrit stål/glas. L 60 cm. Denne lampe 
indeholder indbyggede LED pærer. 
601.913.65   

08 RÖNNSKÄR reol til vask 259.- 
Pulverlakeret stål. B57×D42, H 70 cm. 
900.937.59  

Scan siden

01

Ombygning er ikke 
den eneste løsning 
for at få et nyt 
badeværelse. Alt 
fra nye hylder og 
håndklæder til et 
nyt blandingsbat-
teri kan friske rum-
met op – og kræver 
kun få kræfter 
og penge.

Et nyt blandingsbatteri er 
et stilrent og miljøvenligt 

valg, for alle IKEA blan-
dingsbatterier reducerer 

vandforbruget.

03 FRÄJEN håndklæde

49.-/stk

06 HEMNES reol

549.-

08 RÖNNSKÄR 
reol til vask

259.-
Det er slut med uudnyt-
tet plads under vasken! 

RÖNNSKÄR reol kan 
skubbes ind under 

vasken og gi’ ekstra 
opbevaringsplads.

04 IMMELN bruse-/
sæbekurv med krog

69.-

02

05

07



Børnenes IKEA 
Du vil gerne gi’ dine børn hele verden. Vi mener, at 
det kan gøres helt enkelt ved at gi’ dem en sikker og 
kreativ verden, som de kan udforske og udfolde sig 
i - og et hyggeligt sted at sove efter en lang dag med 
sjov og leg. Lad børn være børn! Leg, sjov og latter er 
grundlaget for, at børn kan lære, udvikle sig og blive 
dem, de er. Og når de er glade, bli’r du glad ... og kan 
slappe af, fordi du ved, at de vigtigste mennesker i 
verden har alt det, de har brug for.

LILLABO
Denne legetøjsgarage har forskellige niveauer, 
rum, skydedøre, parkeringspladser og aftage-
lig rampe – og er perfekt til at stimulere dit 
barns fantasi. Det er udviklende for både krop 
og hjerne at lege, at man kører kranvogn eller 
har et værksted. Så der er seriøse fordele ved 
at ha’ det sjovt. Du kan udvide LILLABO med 
fere køretøjer og mere tilbehør i serien.

LILLABO garage med kranvogn. Anbefales fra 
18 måneder. Design: Henrik Johansson. 201.714.73  
Legetøjsbiler sælges separat.

99.-
 Shop online på IKEA.dk
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›Stor kreativitet
kræver ikke en 
masse plads. 
Ha’ udstyret i 
nærheden, og slip 
inspirationen løs!‹

01 NYTTJA ramme 39.- Frontbeskyt-
telse af slidstærk plast gør rammen 
mere sikker at bruge. Folie/plast. 
Billede B40×H50 cm. Forskellige farver 
901.860.51  

02 MÅLA tegnerulle 25.- Bruges 
sammen med MÅLA stativ, der sælges 
separat. Bleget klorfrit papir. L 30 m. 
201.522.81  

03 MÅLA maling 49.-/8 stk. Inkl. 8 
fasker i forskellige farver, blandebakke 

og farvekort, så dit barn kan blande 
maling og lave sine egne spændende 
farver. Anbefales fra 3 år. Plast. Design: 
S Fager/C Tubertini. Forskellige farver 
901.934.95  

04 RIBBA billedhylde 39.-/stk. 
Billedhylden gør det nemt at skifte 
yndlingsmotiv, så tit du har lyst. Folie. 
L55×D9 cm. Sort 401.260.69  

05 Nyhed  BUSUNGE vokseseng 
999.- Kan forlænges og trækkes ud, 
efterhånden som dit barn vokser. 
Madras og sengetøj sælges separat. 
Lakeret/folie. Design: Carl Öjerstam. 
L138–208×B90, H 79 cm. Madrasmål 
80×200 cm. Lys pink 902.290.17

06 TROFAST vægopbevaring 261.- 
Inkl. bokse. Folie/plast. B99×D21, 
H 30 cm. Sort 690.063.87   

07 TROFAST opbevaringskombina-
tion 274.- Mange riller gør det muligt at 
placere bokse eller hylder efter behov. 
Kan suppleres med TROFAST låg. Folie/
plast. Design: Studio Copenhagen. 
B46×D30, H 94 cm. Sort/multifarvet 
390.327.69

 Alle omtalte produkter på disse 2 
sider kan bestilles online. 

Scan siden

Man kan ikke sætte en pris 
på kunstværket, men prisen 

på rammen er meget lav. 

Et lille rum er ingen hindring 
for stor kreativitet. Brug gul-

vet, hvis det er nødvendigt.

03 MÅLA maling

49.-/8 stk 05 Nyhed  BUSUNGE 
vokseseng

999.-

06 TROFAST vægopbevaring

261.-
07

02 MÅLA tegnerulle

25.-

04

01 NYTTJA ramme,  
B40×H50 cm

39.-
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›Fysisk leg, f.eks. at 
balancere og gynge, 
er godt for både
krop og sjæl. Indret 
plads til fysisk leg 
derhjemme!‹

01 TRÄNING jonglørsæt 199.- 
100% polyester/77% nylon/23% 
elastan. Sættet indeholder: 3 kegler,  
3 ringe, 3 bolde og en pose til opbeva-
ring. Design: Tina Christensen. 
102.589.52  

02 IVAR skab 450.-/stk. Ubehandlet 
massivt træ er et holdbart naturmate-
riale, der bliver endnu mere holdbart og 
nemt at vedligeholde, hvis du behandler 
overfaden med olie eller voks. Massiv 

fyr. B80×D30, H 83 cm. 400.337.63  
Bemærk! Skal fastgøres til væggen. Ben 
(kun brugt som pynt) sælges separat. 

03 Nyhed IKEA PS 2014 balance-
bænk 349.- Hjælper med at udvikle 
børnenes koordinerings- og balance-
evne. Massiv birk med bejdse og klar 

lak. Design: Henrik Preutz. 
B27×L140 cm. 402.629.57  

04 Nyhed GUNGGUNG gynge 129.- 
Anbefales fra 3 år. 100% polyester. 
Design: Tina Christensen. Maks. 

belastning 70 kg. Maks. H 270 cm. 

Grøn 702.439.72  

05 VISSLA hynde 75.-/stk. Forvand-
ler en bænk til en blød og komfortabel 
siddeplads og passer perfekt til STUVA 
bænk. Bomuld/polyester. Design: Eva 
Lundgreen. B49×L90 cm. 3 cm tyk. 
902.437.87  

06 STUVA bænk med opbevaring 
600.-/stk. En lav opbevaringsløsning 
gør det nemt for børn at nå og holde 
orden i deres ting. Inkl. hjul. Folie/lake-
ret. B90×D50, H 50 cm. Hvid 398.766.60    

07 Nyhed PLUFSIG gymnastikmåt-
te, kan foldes sammen 199.-/stk. 
Anbefales fra 18 måneder. Plast. Design: 
Tina Christensen. B78×L185 cm. 3,2 cm 
tyk. Grøn 102.628.31   

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04 Nyhed  GUNGGUNG
 gynge

129.-
07 Nyhed  PLUFSIG gymnastikmåtte, 
kan foldes sammen

199.-/stk

Et hyggeligt sted til en 
hurtig pause - både for 
børn og legetøj. De store 
udtræksskuffer gør det 
nemt at rydde op.

04

0306

01

05
01

01

Et IVAR skab venter kun på 
din kreativitet både indven-
dig og udvendig.

02

03

02
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01 IKEA PS FÅNGST hængeopbevaring med 6 rum 29.-/stk. Fastgjort med 
velcrobånd, der går op, hvis barnet klatrer op i nettet. 100% polyester. Design: 
A Huldén/S Dahlman. Ø 29, L 168 cm. Grøn 701.155.78  02 SNIGLAR puslebord 
199.- Behagelig højde at skifte babyen i. Massiv bøg. L72×B53, H 87 cm. Bøg/hvidt 
200.452.05  03 KURA vendbar seng 1.149.- Vend sengen om, og forvandl den 
fra en lav til en høj seng. Madras og sengetøj sælges separat. Massiv fyr med klar 
lak/folie. Design: T Christensen/K Legaard. B99×L209, H 116 cm. Madrasmål 
90×200 cm. Hvid/fyr 802.538.09  04 KURA sengetelt 100.- Passer til sengen 
både i høj og lav position. Plast/100% polyester. Design: Eva Lundgreen. B97×L160, 
H 68 cm. Grønt/hvidt 802.575.86  05 STUVA opbevaring med låger/skuffer 
1.145.- Låger med dæmpere, der lukker blødt og lydløst. Folie/lakeret. B60×D50, 
H 192 cm. Hvid/grøn 090.177.94  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Støt dit barns naturlige nysgerrig-
hed og lyst til at opdage verden. 
Indret et sted, hvor de kan udfor-
ske naturen, genanvende materi-
aler og møbler og skabe nye ting.

Scan siden

Alle skabende kunst-
nere har brug for et 
sted at sortere genan-
vendelige materialer 
til “nyt” legetøj.

Et tidligere pusle-
bord er forvandlet 
til en arbejdsplads 
for nye idéer.

01 IKEA PS FÅNGST 
hængeopbevaring 
med 6 rum

29.-/stk

02 SNIGLAR puslebord

199.-

›Vores mål er at opnå 
den bedste legeværdi 
i alle de produkter, vi 
designer. Børn skal være 
kreative, lege, bevæge 
sig og bruge deres 
fantasi. Det er sådan, de 
udvikler sig og lærer for 
livet. Når vi gi’r børn over 
hele verden møbler og 
legetøj, der er sikkert og 
sjovt at lege med, synes 
jeg, at mit job gi’r 
mening.‹

Bodil Fritjofsson,  
produktudvikler

05

04

03
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›Der kan sagtens 
være plads til store 
personligheder i små 
rum! Dit værelse er 
til dig og de ting, du 
kan li’ – og det skal 
man kunne se.‹

01 SVÄRTA loftsengestel 899.- 
Stigen kan monteres i højre eller venstre 
side af sengen. Madras og sengetøj 
sælges separat. Pulverlakeret stål. 
Design: Tord Björklund. B97×L208, 
H 186 cm. Madrasmål 90×200 cm. 
Sølvfarvet 202.479.82  

02 UPPVISA opslagstavler 
75.-/2 stk. 2 opslagstavler i forskellige 
farver og former, en grøn taleboble og 
en sort pil. B76×H47 cm. Sort/grøn 
102.437.91  

03 RISÖ sækkepude 599.- Sæk-
kepuden kan bruges på mange måder. 
Fold den sammen til en lænestol, eller 
fold den ud til en lav hvilestol. Poly-
ester/plast. Design: Anna Efverlund. 
L184×B72, H 58 cm. Sort 602.088.51  

04 HISSMON/ADILS bord 479.- 
Lakeret. L120×B60, H 73 cm. Hvidt/rødt 
890.059.47  

05 SPRINGA tæppe 199.- Latex på 
bagsiden holder tæppet på plads, når 
barnet løber eller leger på det. 100% 
nylon. Design: Malin Unnborn. 
B133×L160 cm. Rødt 802.725.63  

06 NÄPEN stumtjener med betræk 
158.- 100% polyester. H 77–127 cm. 
Lilla 690.022.85  

07 RARING tæppe 259.- 
100% nylon/latex. Design: Silke Leffer. 

B133×L160 cm. Pink 902.364.90

08 JULES ungdomsstol 299.- Kan 
indstilles i højden, så du sidder behage-
ligt. Inkl. hjul. Sæde: Lakeret bøgetræs-
krydsfner. B35×D32, H 38–50 cm. Pink/

sølvfarvet 498.845.32  

09 Nyhed STUVA loftseng med 
3 skuffer og 2 døre 2.989.- Folie. 
B99×L197, H 207 cm. Madrasmål 
90×200 cm. Hvid/sort 190.265.47  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden
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Sove, lave lektier, opbeva-
ring og garderobeskab— 
med STUVA loftseng får du 
plads til det hele.

01 SVÄRTA loftsengestel

899.-

09   STUVA loftseng med 3 skuffer 
og 2 døre

2.989.-
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01 MICKE arbejdsplads 749.- Du kan holde dit skrivebord frit for papirer ved at 
skrive noter på magnettavlen på bagpanelet. Du kan også sætte huskesedler på 
den med magneter. Lakeret/pulverlakeret stål. B105×D50, H 140 cm. 099.030.14  
02 JULES ungdomsstol 299.- Kan indstilles i højden, så du sidder behageligt. 
Hjulene låser automatisk, når stolen ikke er i brug. Sæde: Lakeret bøgetræs-
krydsfner. B35×D32, siddehøjde 38–50 cm. 598.845.60  03 MINNEN stel til 
vokseseng med lamelbund 779.- Kan forlænges og trækkes ud, efterhånden 
som dit barn vokser. Madras og sengetøj sælges separat. Massiv fyr/pulverlakeret 
stål. L135–206×B85, H 92 cm. Madrasmål 80×200 cm. 490.340.94  04 ÖVRE seng 
med lamelbund og sengehimmel 904.- En sengehimmel afskærmer og skaber 
et rum i rummet. Madras og sengetøj sælges separat. B77,5×L169, H 127,5 cm. 
Madrasmål 70×160 cm. 590.122.80  05 SÅNGFÅGEL sengesæt 139.-/2 dele 
Bomuld føles blødt og behageligt mod dit barns hud. 100% bomuld. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 402.345.25  06 PYSSLINGAR sen-
geskuffe 59.-/stk. Praktisk opbevaringsløsning til legetøj, ekstra tæpper osv. 
100% polyester/plast. Design: A Huldén/S Dahlman. B50×D60, H 14 cm. Lyseblå 
102.157.88       Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Når man deler værelse, får man 
mere, ikke mindre. Hygge og 
fællesskab. Sit eget område 
og sine egne ting. Det bedste 
af to verdener!

Scan siden

04

06

Du kan godt ha’ privatliv på 
et fælles værelse. Gem dine 

skatte under sengen!  

01 MICKE 
arbejdsplads

749.-

03 MINNEN stel til vokseseng
med lamelbund

779.-

En rumdeler af tekstil kan gi’ 
dit barn sin helt egen oase. 
Fastgør den med velcro, 
der løsner sig, hvis barnet 
forsøger at klatre i den.

05

02

02 JULES 
ungdomsstol

299.-
Indkøbs- og 
leveringsservice
Vi fnder og leverer dine varer 
til din adresse. 

 Få fere oplysninger på 
IKEA.dk eller i varehuset.



64 Børnenes IKEA

›Møbler, der vok-
ser med dine børn, 
kan være en del af 
deres liv i mange år. 
Så selvom de vok-
ser hurtigt, vokser 
de ikke samtidig fra 
deres ting.‹

01 GONATT tremmeseng 1.199.-
Den ene side af tremmesengen kan 
afmonteres, når barnet bliver større og 
selv kan kravle op i eller ud af sengen. 
Madras og sengetøj sælges separat. 
Massivt, lakeret træ. Design: J Asshoff/
H Brogård. B66×L123, H 103 cm. 
Madrasmål 60×120 cm. 002.579.53  

02 Nyhed SUNDVIK puslebord/
kommode 999.- Massiv fyr med bejdse 
og klar lak. Design: Jon Karlsson. 
B79×D51/87, H 99/108 cm. Hvidt 
902.567.27  

03 Nyhed LEKA uro 49.- Anbefales 
fra 0 år. 100% bomuld. Design: Wiebke 
Braasch. 502.661.58    

04 EKBY HEMNES/EKBY HENSVIK 
væghylde 124.- Massiv fyr/lakeret. 
B79×D19, H 25 cm. Hvid 090.469.80  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

02

04

02 Nyhed  SUNDVIK 
puslebord/kommode

999.-

01 GONATT tremmeseng

1.199.-

01
01

Og nu er den en lav sofa, der 
er perfekt at sidde og spille 
i - og med fjernbetjeninger i 
skufferne i stedet for nattøj.

03 Nyhed  LEKA uro 

49.-
Når den ene side er fjernet, 
bli’r tremmesengen til en 
seng til et lille barn.

Sengebunden kan placeres 
i 2 højder. Begynd med den 
høje position. Når  dit barn 
begynder at bevæge sig 
mere, kan du sænke den.



Opbevaring  
Vi har brug for opbevaring i alle rum i hjemmet. Ikke 
nødvendigvis fordi vi er ordensmennesker, men fordi 
opbevaring gør rummet mere personligt og roligt - og 
du undgår frustrationer, når du skal fnde dine ting. 
God opbevaring gør det også nemmere at leve, som 
du har lyst til, derhjemme. Så enkelt er det. Og med 
så mange måder at hænge, lægge, skjule og stable 
dine ting på, bli’r dit hjem så smart, at du ikke har 
brug for at fytte til noget større.

BRIMNES garderobeskab med 3 døre. Folie/spejlglas. 

Design: K Hagberg/M Hagberg. B116,7×D50,2, H 190 cm. 

Hvidt 702.458.53

999.-
 Shop online på IKEA.dk

BRIMNES
Dette klassiske garderobeskab har en spejldør, 
der kan placeres til venstre, højre eller i mid-
ten. Indvendig er der 3 fytbare og 1 fast hylde 
samt 1 garderobestang, der hjælper dig med at 
holde orden i dit tøj. Garderobeskabet har også 
selvlukkende hængsler, så det lukker døren 
efter dig.



Opbevarer du dit tøj i 
bunker, lagt sammen, 
på bøjler - eller alle 
3 ting? 

Scan siden

BRIMNES kommode med 3 skuffer. Folie/hærdet 

glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. B78×D41, 

H 95 cm. Hvid/frostet glas 802.180.24

499.-
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›Der er mange 
måder at organi-
sere et indbygget 
skab på. Kombiner 
bøjlestænger, hylder 
og høj og lav opbe- 
varing, så du udnyt-
ter skabet optimalt 
og får plads til alle 
dine ting.‹

01 ALGOT vægstolper/stænger/
skohylder 1.370.- Da hyldeknægte, 
hylder og andet tilbehør kan klikkes på 
plads, er det nemt at montere, tilpasse 
og forny din opbevaringsløsning. Folie/
pulverlakeret stål. Designer: Francis 
Cayouette. B190×D40, H 196 cm. Hvid 
199.094.21  

02 KALLAX reol 199.-/stk. Du kan 
vælge, om du vil hænge den på væggen 
eller placere den på gulvet. Folie/lak. 
Design: Tord Björklund. B77×D39, 
H 77 cm. Birketræsmønster 402.758.13  

03 DRÖNA kasse 29.-/stk. Nem at 
trække ud og løfte, fordi kassen har 
håndtag. 100% polyester/karton. 
B33×D38, H 33 cm. Sort 302.192.81  

04 KALLAX indsats med 2 skuffer 
150.- Indsatsen er også fot i en rumde-
ler, fordi bagsiden også er overfadebe-
handlet. Folie. B33×D37, H 33 cm. Hvid 
702.866.45  

05 MULIG garderobestang 
29.-/stk. Bredden kan indstilles, så den 
passer til dit behov. Pulverlakeret stål. 
Design: Henrik Preutz. B60–90×D26, 
H 16 cm. Hvid 301.794.35

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04

03

ALGOT kan bygges præcis, 
som du vil. Brug denne 
kombination, eller lav 
din egen!

02 KALLAX reol

199.-/stk

05 MULIG garderobestang

29.-/stk

01 ALGOT vægstolper/stænger/skohylder

1.370.-

Det er en strålende idé at 
montere LED belysning i 
et skab eller garderoben. 
Pærerne bli’r ikke varme, 
og derfor kan de placeres i 
nærheden af dit tøj.



Scan siden

05 MALM seng

2.999.-
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›Hvem har brug for 
et skab, når du kan 
opbevare tøj i din 
seng? Med multi-
funktionelle møbler 
og utraditionelle 
idéer kan du indrette 
selv det mindste 
soveværelse, så det 
fungerer for dig.‹

01 SELJE sengebord 179.- Skuf-
fen har plads til en elskinne til dine 
opladere. Pulverlakeret stål. Design: 
Monika Mulder. B46×D37, H 55,5 cm. 
Blåt 902.432.78  

02 Nyhed IKEA PS 2014 serien 
Sammen med vægskinnen og tilbehøret 
i IKEA PS 2014 serien kan du lave 
forskellige kombinationer, der opfylder 
dine behov og passer til dit hjem. Lake-
ret. Design: Tomás Alonso. Hylde 70.- 
L35×D23 cm. Mørkerød 402.688.36  
Knopper 50.-/4 stk. Ø 2,5 cm. Forskel-
lige farver 202.618.88  Bakke 60.- 
Ø 35 cm. 202.688.37  Vægskinne 
39.-/stk. L 55 cm. 202.775.11  Væg-
skinne 79.-/stk. L 118 cm. 802.618.85  

03 MULIG garderobestativ 99.- Kan 
kombineres med andre produkter i 
MULIG serien. Pulverlakeret stål. 
Design: Henrik Preutz. Maks. belastning 
20 kg. B99×D46, H 151 cm. Hvidt 
601.794.34

04 ALGOT vægstolpe/hylder 660.- 
B256×D40, H 84 cm. 690.334.56  

05 MALM seng 2.999.- Lamelbunden 
kan løftes, og pladsen nedenunder kan 
bruges til opbevaring. Madras og senge-
tøj sælges separat. Lakeret. Design: 
Eva Lilja Löwenhielm. B176×L209, 
H 100 cm. Madrasmål 160×200 cm. 
Hvid 502.498.71  

06 Nyhed IKEA PS 2014 sengesæt 
149.-/2 dele. 50% lyocell/50% bom-
uld. Design: Margrethe Odgaard. Dy-
nebetræk B140×L200 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Multifarvet 902.637.56

07 ENUDDEN vægreol 29.-/stk. 
Pulverlakeret stål. Design: Inma 
Bermudez. B38×D15, H 6 cm. Hvid 
802.257.36  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

02 Nyhed  IKEA PS 2014 hylde

298.-

Tøjopbevaring og sengestel 
i ét. Sådan får du mere for 

pengene og mere plads.

04

03

07

06

Få dobbelt så meget glæde 
af en væghylde ved at kom-

binere 2 ENUDDEN hylder og 
få bogstøtter med i købet.

01 SELJE 
sengebord

179.-
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01 Nyhed HURDAL garderobeskab 2.999.-/stk. Inkl. 1 garderobestang 
og 1 fast hylde. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: Francis Cayouette. 
B109×D59, H 198 cm. Lysebrunt 502.688.50  02 Nyhed LYRIK bordlampe 
229.- Gi’r en blød stemning i rummet. Pulverlakeret stål/100% bomuld. Design: 
Sissa Sundling. Ø 24, H 52 cm. I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser 
anvendes: A++ til D. 601.959.76  03 HURDAL linnedskab 1.499.- Inkl. 2 fytbare 
hylder. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: Francis Cayouette. B109×D50, 
H 137 cm. Grønt 102.688.52  04 FINNTORP stol med hynde 599.- Møblet er 
håndlavet og derfor unikt. Det har afrundede former og fotte, detaljerede mønstre. 
Betræk: 100% bomuld. B71×D64, H 85 cm. Hvid 898.977.78   

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Gør noget ekstra ud af det rum, 
der er helt dit eget! Og din part-
ners. Vælg garderobeskabe af god 
kvalitet, og glæd jer over, at det er 
det første I ser, når I slår øjnene 
op - i mange år.

Scan siden

02

04

01  HURDAL garderobeskab

2.999.-/ stk

03  HURDAL linnedskab

1.499.-

HURDAL viser fyrretræets 
naturlige variationer. Vi 

bruger mere af hver enkelt 
træstamme - det gi’r mindre 

spild og bevarer skovene.
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Det er de små ting, der gør det 
nemmere at komme ind og ud af 
døren. Smart tilbehør får den 
begrænsede plads i entreen til at 
fungere bedre for dig.

01 PAX garderobeskab 1.585.- Perfekt til steder, hvor pladsen er begrænset, for 
stellet har lille dybde. Kræver en lofthøjde på min. 205 cm. B150×D43, H 201,2 cm. 
Hvidt/HASVIK hvid 390.398.41  02 Nyhed GUNNERN spejlskab med 1 låge 
259.- Hylde med kant holder tingene på plads. Pulverlakeret stål/spejlglas. Design: 
T Christensen/K Legaard. B31×D12,4, H 62 cm. 102.620.96  03 ENUDDEN kna-
gerække 19.-/stk. Pulverlakeret stål. B27×D3,6, H 5 cm. 802.037.96  04 Nyhed 
NORDLI kommode med 6 skuffer 1.299.- Du kan bruge 1 modulopbygget kom-
mode eller kombinere fere, så du får en opbevaringsløsning, der passer perfekt til 
dit rum. Lakeret. B120×D43, H 52 cm. 190.212.72  05 STÄLL skoskab med 3 rum 
999.- Der er plads til mange sko, for hvert rum har dobbelte rækker. Plads til mindst 
18 par sko. Lakeret B79×D29, H 148 cm. 501.780.91  06 Nyhed IKEA PS 2014 
stumtjener 299.- Den lave højde gør det muligt at placere stumtjeneren under en 
trappe eller en skråvæg. Lakeret/massiv birk. Design: Ebba Strandmark. Ø 45, 
H 150 cm. 002.580.85  07 Nyhed NORNÄS kommode med 4 skuffer og 2 
rum 1.499.- Fremstillet af massiv fyr, der er et holdbart og varmt naturmateriale. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B108×D40, H 88 cm. 002.822.31  Kasser sælges 
separat.    Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

03

05

01 PAX garderobeskab

1.585.-

04 Nyhed  NORDLI 
kommode med 6 skuffer

1.299.-

07 Nyhed  NORNÄS kommode 
med 4 skuffer og 2 rum

1.499.-

Ja, det er smalt, men det har 
plads til 18 par sko!

Brug de åbne rum som 
hylder eller sammen med 

DRÖNA kasser, der passer 
perfekt.

06 Nyhed  IKEA PS 2014 
stumtjener

299.-Et 43 cm dybt PAX skab med 
skydedøre sparer plads i en-
treen, så I kan komme forbi, 

uden at dørene er i vejen.

02 Nyhed  GUNNERN 
spejlskab med 1 låge

259.-
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01 PAX garderobeskab 480.- 
Kræver en lofthøjde på min. 237 cm. 
Folie. B50×D58, H 236,4 cm. Hvidt 
690.339.94  

02 STAVE spejl 359.- Kan hænge 
vandret eller lodret. Spejlglas/folie. 
B70×H160 cm. Hvidt 402.235.22

03 PAX garderobeskab 800.- Du kan 
nemt tilpasse denne færdiglavede PAX/
KOMPLEMENT kombination med PAX 
indretningsværktøj efter dine behov og 
din smag. Kræver en lofthøjde på min. 
237 cm. Folie. B50×D58, H 236,4 cm. 
Hvidt 290.339.91  

04 STUVA bænk med opbevaring 
600.- En lav opbevaringsløsning gør det 
nemt for børn at nå og rydde op i deres 
ting. Inkl. hjul. Folie/lak. B90×D50, 
H 50 cm. Hvid 398.766.60  

05 MINUT loftlampe 139.- Diffust 
lys, der giver god generel belysning i 
rummet. Glas/stål. Design: Sarah Fager. 
Ø 25 cm. I denne lampe kan pærer i 
følgende energiklasser anvendes: 
A++ til D. 302.163.48   

06 PAX garderobeskab 3.860.- Du 
kan nemt tilpasse denne færdiglavede 
PAX/KOMPLEMENT kombination med 
PAX indretningsværktøj efter dine 
behov og din smag. Kræver en lofthøjde 
på min. 237 cm. Folie. B200×D58, 
H 236,4 cm. Hvidt 590.338.43  

07 OSTED tæppe 179.- Tæppet er 
slidstærkt og holdbart, fordi det er 
fremstillet af sisal, et naturfber fra 

agaveplanten. Overfade: 100% sisal. 

Kantstof: 100% polyester. 

B80×L140 cm. Natur 502.703.15  

Scan siden

›Se på dit hjem med 
nye øjne, og indret 
det efter dit behov. 
Et garderoberum 
til hele familien gør 
morgenrutinen til en 
leg og gør det meget 
nemmere at ordne 
vasketøj!‹

06 PAX garderobeskab

3.860.-

05

07
Indret separate garde-
robeskabe til “ham” og 

“hende” med den indret-
ning, du har brug for, bl.a. 

udtræksbøjler, der gør det 
nemmere at planlægge, 

hvad du skal ha’ på i morgen.

04 STUVA bænk 
med opbevaring

600.-

02 STAVE spejl

359.-

Opbevar børnenes tøj i lave 
opbevaringsløsninger, så 
det er nemt at nå, og de selv 
kan tage tøj på. 

01

03

En udtræksbøjle gi’r dig et 
godt overblik over, hvad du 

skal ha’ på. 
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›Dit hjem er det 
eneste sted, hvor 
du kan gøre præcis, 
hvad du vil. Hvorfor 
ikke indrette et helt 
rum til garderobe-
rum, hvor alt er nemt 
at se, så du hurtigt 
kan finde ud af, hvad 
du skal ha’ på?‹

01 PAX garderobeskab 3.860.- Du 
kan nemt tilpasse denne færdiglavede 
PAX/KOMPLEMENT kombination med 
PAX indretningsværktøj efter dine 
behov og din smag. Kræver en lofthøjde 
på min. 237 cm. Folie. B200×D58, 
H 236,4 cm. Sortbrunt 490.397.70 

02 HEMNES stumtjener 399.- 
Står også fast på ujævne gulve, fordi 
fødderne kan indstilles. Pulverlakeret 
stål/zink. Design: Carina Bengs. Ø 50, 
H 185 cm. Sort 002.468.70   

03 HEMNES toiletbord med spejl 
1.599.-/stk. Forseglet med sikker-
hedsflm, som mindsker risikoen for 

skader, hvis glasset går itu. Lakeret/
hærdet glas/spejlglas. Design: Carina 
Bengs. B100×D50, H 159 cm. Hvidt 
101.212.28  

04 DETOLF vitrineskab 399.- I et 
vitrineskab kan du både udstille og 
beskytte dine glas og yndlingssamlinger. 
Folie/hærdet glas. B43×D37, H 163 cm. 
Sortbrunt 101.192.06    

05 SONGE spejl 799.- Forseglet med 
sikkerhedsflm, som mindsker risikoen 

for skader, hvis glasset går itu. Spejl-
glas/folie. B91×H197 cm. Sølvfarvet 
601.784.15 

06 PAX garderobeskab 3.290.- Du 
kan nemt tilpasse denne færdiglavede 
PAX/KOMPLEMENT kombination med 
PAX indretningsværktøj efter dine 
behov og din smag. Kræver en lofthøjde 
på min. 237 cm. Folie. B200×D58, 
H 236,4 cm. Sortbrunt 190.397.76  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Scan siden

02 03 HEMNES toiletbord
med spejl

1.599.-/stk

Med KOMPLEMENT kan du 
indrette garderobeskabet 
optimalt og få plads til alt 

dit tøj og tilbehør.

Kroge forvandler en væg til 
en del af dit garderobeskab 
og gi’r hurtig og nem adgang 
til tingene.

04

05

Montering
Lad os hjælpe dig med at samle 

dine nye møbler. 

 Se mere på IKEA.dk
eller i dit lokale varehus.

06

01 PAX garderobeskab

3.860.-



›Selv det mindste 
område kan ind-
rettes, så du får den 
arbejds- og opbeva- 
ringsplads, du har 
brug for. Vær krea-
tiv med vægplads, 
skydedøre 
og indretning.‹

01 BESTÅ reol med låger 460.-/stk. 
Folie. B120×D40, H 38 cm. VARA hvid  
990.128.34  
 Få fere oplysninger om BESTÅ 

opbevaringssystem på side 236.

02 ALEX skrivebord 1.199.- Indbyg-
get kabelstyring, der samler kabler og 
ledninger, så de er ude af syne, men 
lige ved hånden. Melaminfolie/pulver-
lakeret stål. Design: Johanna Asshoff. 
B131×D60, H 76 cm. Hvidt 402.607.17    

03 Nyhed MÄSTERBY taburet 229.- 
Kan stables, så du kan ha’ fere ved hån-
den, uden at de fylder. Genbrugsplast. 
Design: Chris Martin. B43×D40, 
H 50 cm. Grå 302.401.50    

04 SKUBB skobokse 79.-/4 stk. 
Vinduet er nemt at åbne og lukke, fordi 
skoboksen har velcrolukning. Passer 
til PAX garderobestel, D 35 cm. 100% 
polyester/plast. B22×D34, H 16 cm. 
Hvide 901.863.91  

05 PAX garderobeskabe. Fås i 
forskellige størrelser og med forskellige 
døre.  
 Se mere om PAX garderobe-

system på side 214.

06 SNILLE kontorstol 119.- Kan ind-
stilles i højden, så du sidder behageligt. 
Hjulene låser automatisk, når stolen ikke 
er i brug. Sæde: Plast. B45×D39, 
H 39–51 cm. Hvid 698.166.41

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

03

02 ALEX skrivebord

1.199.-

82 Opbevaring Scan siden

01

04 SKUBB skobokse

79.-/4 stk Det er nemmere at indrette 
pladsen omkring garde-

robeskabene, hvis de har 
skydedøre, der ikke åbner 

ind i rummet.

02

06

01 BESTÅ opbevaring med låger

460.-/stk

05

Indret en funktionel, inte-
greret arbejdsplads mellem 
2 garderobeskabe.



Arbejde og fornøjelse går op i 
en højere enhed med en lille 
arbejdsplads, der kan placeres 
overalt. Papirer og kontorudstyr 
kan gemmes væk, når arbejdet 
er gjort, og du vil slappe af.

05 GALANT skrivebord

699.-Brug magneter på 
tidsskriftssamlerne 

af metal til noter eller 
billeder af, hvad du 

opbevarer i dem.
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01 KVISSLE tidsskriftssamlere 79.-/2 stk. Nemme at trække ud og løfte, fordi 
tidsskriftssamlerne har greb. Størrelser: 9,5×24,5×32 cm og 10×25×32 cm. Pulver-
lakeret stål. Design: Eva Lilja Löwenhielm. Hvide 602.039.57  02 FJÄLKINGE reol 
med skuffer 2.998.- Hylderne er fytbare, så du nemt kan ændre højden efter 
de ting, du vil opbevare. Pulverlakeret stål/folie. B236, H 193 cm. Hvid 399.325.38  
03 VILLSTAD kontorstol 799.- Kan indstilles i højden, så du sidder behageligt. 
Hjulene låser automatisk, når stolen ikke er i brug. Fast betræk: 97% polyester/
3% nylon. Design: Carl Öjerstam. B50×D40, H 47–60 cm. SAMSTA antracit 
102.413.77  04 KVISSLE avisholder 129.-/stk. Pulverlakeret stål. Design: Eva 
Lilja Löwenhielm. L46×B34 cm. Hvid 901.980.30  05 GALANT skrivebord 699.- 
Overfade af melamin er holdbar, modstandsdygtig over for pletter og nem at holde 
ren. Melaminfolie/pulverlakeret stål. B160×D80, H 60–90 cm. Hvidt/sølvfarvet 
698.577.64  06 ALEX skuffeelement 500.- Skuffestop forhindrer skufferne i at 
blive trukket for langt ud. Inkl. dæmpere af plast, der holder bordpladen på plads. 
Lakeret. Design: Johanna Asshoff. B36×D58, H 70 cm. 002.612.95  

Placer avisholderen på 
væggen, eller læg den fadt i 
en skuffe. Så er det nemt at 
holde orden i dine papirer. 

02 FJÄLKINGE reol  
med skuffer

2.998.-

Også til din virksomhed.
 Se mere på IKEA.dk

03 VILLSTAD 
kontorstol

799.-

01

04

06

Stærk og holdbar, fordi den 
er fremstillet af stål. Enkelt 
design, der nemt kan kombi-
neres med andre møbler.
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Find ekstra plads, hvor du mindst 
venter det. Sommetider handler 
det ikke om at få et større hjem, 
men om at udnytte al den plads, 
du har til rådighed.

01 Nyhed IKEA PS 2014 serien. Pulverlakeret stål/bambus. Design: Tomás 
Alonso. Opbevaringsmodul 200.-/stk. Opbevaringsmodulerne skal fastgøres til 
væggen, når de er stablet. B60×D30, H 35 cm. Lysegrønt 702.683.97  Mørkerødt 
502.683.98  Overdel til opbevaringsmodul 30.-/stk. B25×D30 cm. 702.726.72  
Overdel til opbevaringsmodul 50.-/stk. B35×D30 cm. 902.726.71  02 ALGOT 
vægstolper/hylder/tørrestativ 270.- Da hyldeknægte, hylder og andet tilbehør 
kan klikkes på plads, er det nemt at montere, tilpasse og forny din opbevaringsløs-
ning. Folie/pulverlakeret stål. B65×D60, H 196 cm. Hvid 399.038.33  03 TORKIS 
feksibel tøjkurv 59.- Perfekt at transportere vådt tøj fra vaskemaskinen eller 
lægge tørt strygetøj i. Plast. Design: Henrik Preutz. B58×D38, H 28 cm. Grøn 
202.542.32  04 Nyhed IKEA PS 2014 hjørneskab 599.- Fylder kun lidt, men gi’r 
masser af opbevaringsplads, da skabet kan bruges i trange hjørner. Lakeret/mas-
sivt lakeret træ. Design: Keiji Ashizawa. B47×D47, H 110 cm. Pink 602.606.98  
05 ALGOT vægstolpe/spejl/kurv 246.- B30×D22, H 196 cm. Hvid 899.323.57  
06 ALGOT vægstolper/hylder 410.- B86×D60, H 140 cm. Hvid 990.325.92

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

03

06

01 Nyhed  IKEA PS 2014  
opbevaring

1.870.-

Selv de mindste områder 
kan også udnyttes med 

ALGOT opbevaringssystem.

04 Nyhed  IKEA PS 2014 
hjørneskab

599.-

05 ALGOT vægstolpe/spejl/kurve

246.-
Du kan kombinere dem, 
som du vil, og bygge din 
egen personlige opbeva-
ringsløsning.

02

Skråvægge er ikke noget 
problem. Med ALGOT kan du 
designe en løsning specielt 
til dit rum.
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01 HEMNES tv-møbel, kombination 5.696.- Hærdet glas/massiv fyr med 
bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. B281×H197 cm. Sortbrunt 690.460.67  
02 ARÖD gulv-/læselampe 449.- Du kan nemt pege lyset i den ønskede retning, 
fordi lampens arm og hoved er indstillelige. Pulverlakeret stål/aluminium. Skærm 
Ø 15 cm. H 126 cm. I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes:
A++ til D. Grå 501.477.83  03 VEJMON sofabord 699.- Separat hylde til magasi-
ner osv. hjælper dig med at holde orden i tingene og gi’r plads på bordet. Asketræs-
fner med bejdse og klar lak. Design: Ehlén Johansson. Ø 60, H 60 cm. Sortbrunt 
401.366.81  04 YSTAD stol 3.699.- Siddefader og armlæn med blødt og 
slidstærkt kernelæder, der er nemt at holde. Betræk: Gennemfarvet kernelæder på 
kontaktfader. B110×D92, H 87 cm. GRANN mørkebrun 501.932.56  05 HEMNES 
vitrineskab 1.999.- Hylderne er fytbare, så du kan tilpasse din opbevaringsløs-
ning efter behov. Inkl. 1 fast og 4 fytbare hylder. Massiv fyr med bejdse og klar lak/
hærdet glas. Design: Carina Bengs. B90×D37, H 197 cm. Sortbrunt 802.135.83

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Et hjem skabes lidt efter lidt, og 
samlinger og minder ændrer sig 
konstant. Fritstående møbler er 
nemme at tilføje i takt med, at 
behovet opstår.

02

03

04

01 HEMNES tv-møbel, kombination

5.696.-

05 HEMNES vitrineskab

1.999.-

HEMNES fås i forskellige 
størrelser, så du kan lave 
en løsning, der passer til 
dit rum og udstiller dine 
yndlingsting.

04
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›Indret et rum, der 
nemt kan forvandles 
til et gæsteværelse. 
Med en sovesofa og 
masser af opbeva-
ringsplads får du 
hurtigt et komforta-
belt rum til gæster.‹

01 STOCKHOLM vitrineskab 2.599.- 
Hylderne er fytbare, så du nemt kan til-
passe højden til de ting, du vil opbevare. 
Lak/hærdet glas/massiv bejdset ask. 
Design: Ola Wihlborg. B90×D40, 
H 180 cm. Beige 902.397.33  

02 BILLY reol 199.-/stk. Flytbare hyl-
der. Tilpas afstanden mellem hylderne 
efter behov. Inkl. 2 hylder. Folie. Design: 
Gillis Lundgren. B80×D28, H 106 cm. 
Hvid 302.638.44  

03 STOCKHOLM indskudsborde 
1.499.-/2 stk. Det markante åre-

mønster i valnøddetræsfneren gi’r 
det enkelte bord et unikt udseende. 
Valnøddetræsfner med klar lak. Design: 
Ola Wihlborg. L72×B47, maks. H 36 cm. 
102.397.13  

04 STOCKHOLM tæppe 1.299.- Den 

slidstærke og smudsafvisende overfade  
af uld gør tæppet perfekt i stuen eller 
under spisebordet. Overfade: 100% 
ren ny uld. Kædegarn: 100% bomuld. 
Design: Kazuyo Nomura. 
B170×L240 cm. Netmønster/brunt 
602.394.09  

05 VILASUND/MARIEBY sovesofa 
med chaiselong 4.499.- Betrækket 
er nemt at holde rent, fordi det kan 
tages af og maskinvaskes. Betræk: 65% 
polyester/35% bomuld. B240×D88/150, 
H 71 cm. Madrasmål 140×200 cm. 
VITTARYD lys beige 199.072.00

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 
04

03

01 STOCKHOLM 
vitrineskab

2.599.-

05 VILASUND/MARIEBY 
sovesofa med chaiselong

4.499.-

Beskyt og udstil dine 
yndlingsting bag glas. 
Hylderne er fytbare, så 
pladsen kan tilpasses 
din samling.

Masser af komfort - til dig 
og en god bog om dagen og 
gæster om natten.

02 BILLY reol

199.-/stk
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›Udnyt al pladsen 
i dine skabe. Med 
stilrene låger, der 
skjuler alle dine ting, 
er det ikke noget 
problem at få den 
minimalistiske stil, 
du elsker.‹

01 BESTÅ tv-møbel, kombination 
3.500.- Folie. B180×D20/40, H 230 cm. 
VARA hvid/LAXVIKEN hvid 390.358.43  
Belysning sælges separat.

02 Nyhed IKEA PS 2014 billeder 
119.-/2 stk. Det er sjovt at gå på op-
dagelse efter nye detaljer, fordi billedet 
er skabt med forskellige strukturer, 
papirer, vinkler og gitre. Indeholder: 
1 billede 59×84 cm og 1 billede 
84×119 cm. Papir. Design: S Scholten/
C Baijings. Gråt/beige 002.553.84  

03 VILLSTAD lænestol med høj ryg 
1.399.-/stk. Det støbte højspændstige 
skum gi’r god komfort, der holder i man-
ge år. Fast betræk: 97% polyester/3% 
nylon. Design: Carl Öjerstam. B70×D97, 
H 103 cm. SAMSTA turkis 302.396.32  

04 TJENA boks med låg 29.- Boksen 
er nem at trække ud og løfte, fordi den 
er solid og har udskårne greb. Passer til 
BESTÅ reol, D 40 cm. Papir. B27×D35, 
H 20 cm. Sort 502.636.02  

05 Nyhed IKEA PS 2014 taburet 
med LED belysning 399.- Du kan ind-
rette en hyggekrog overalt, fordi lampen 
kan fyttes og bruger genopladelige 

batterier. Kræver ikke vægstik. Plast. 
Design: T Richardson/C Brill/A Williams. 
Ø 34, H 36 cm. Denne lampe indehol-
der indbyggede LED pærer. Pærerne 
i lampen kan ikke udskiftes. Orange 
802.653.79

 Alle omtalte produkter på disse 2 
sider kan bestilles online. 

02

01 BESTÅ tv-møbel, kombination

3.500.-

04 TJENA boks 
med låg

29.-

Brug BESTÅ i forskellige 
dybder, og gi’ din reol et 
unikt udseende.

05 Nyhed  IKEA PS 2014 
taburet med LED belysning

399.-

3 funktioner i 1: Taburet, 
bord og lampe. Få stem-
ningsbelysning hvor du vil. 
LED pæren har genoplade-
lige batterier. 

03 VILLSTAD lænestol med 
høj ryg

1.399.-/stk
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›Markant stil udven-
dig, velorganiseret 
opbevaringsplads 
indvendig. Form og 
funktion går hånd 
i hånd med en op-
bevaringsløsning, 
der udstiller dine 
yndlingsting og 
holder orden i alt.‹

01 BESTÅ tv-møbel med vitrine-
låger 5.550.- Folie/hærdet glas. 
B420×D40, H 192 cm. Sortbrunt/TOFTA 
gul højglans 990.358.40 Belysning 
sælges separat.  

02 STOCKHOLM vase 299.- Vasen 
er mundblæst af en dygtig glaspuster. 
Glas. Design: Ola Wihlborg. H 20 cm. 
Grøn 002.161.75  

03 SAMTID gulv-/læselampe 299.- 
Forniklet stål/plast. Skærm Ø 25 cm. 
H 152 cm. I denne lampe kan pærer i 
følgende energiklasser anvendes: A++ 
til D. Forniklet/hvid 202.865.63  

04 NOCKEBY puf 1.799.- Du får 
ekstra blød komfort og støtte, fordi den 
tykke hynde har en kerne af pocket-
fjedre og et toplag af skåret skum og 
polyesterfbre. Syntetiske fbre/bomuld/

uld/farvet, lakeret bøg. L107×B76, 
H 44 cm. TENÖ mørkegrå 090.206.21  

05 ÖRSTED tæppe 4.499.- Tæppet 
er lavet af ren ny uld og er smudsafvi-
sende og meget holdbart. Maskinvævet. 
100% uld. B170×L240 cm. Multifarvet 
102.116.72  

02

BESTÅ har integreret kabel-
styring, så du kan skjule 
ledninger og kabler.

03 SAMTID gulv-/
læselampe

299.-

04 NOCKEBY puf

1.799.-

01 BESTÅ tv-møbel med vitrinelåger

5.550.-

LED belysning sætter spot 
på de ting, du kan li’ at se på.

05

Hjemtransport
Lad os køre dine varer hjem for 
dig, eller lej en trailer.  

 Se mere på IKEA.dk
eller i varehuset
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›Ha’ de ting, du skal 
bruge, i nærheden af 
spisebordet. Uanset 
om de er synlige 
eller skjult bag luk-
kede låger, er det 
vigtigste, at alt er 
præcis dér, hvor du 
skal bruge det.‹

01 Nyhed BESTÅ opbevaring med 
låge 500.-/stk. Folie. B60×D40, 
H 38 cm. MARVIKEN hvid 890.125.42

02 STOCKHOLM skab med 2 skuf-
fer 2.599.- Åbnebeslag gi’r skabet et 
strømlinet udseende, fordi der ikke er 
behov for greb eller knopper. Valnødde-
træsfner/massiv, bejdset ask. Design: 
Ola Wihlborg. B90×D40, H 107 cm. 
802.397.24

03 STOCKHOLM stol 975.-/stk. 
Ryglænets bløde kurve, armlænene 
og valnøddetræsfneren gi’r stolen et 
varmt og indbydende udseende. Val-
nøddetræsfner med bejdse og klar lak. 
Design: Ola Wihlborg. B58×D50, 
siddehøjde 433 cm. 202.462.23  

04 Nyhed NORNÄS vitrineskab 
999.- Ubehandlet fyr er et holdbart 
naturmateriale, der kan behandles med 
lak, olie eller bejdse efter din smag. De-
sign: K Hagberg/M Hagberg. B65×D40, 
H 166 cm. Fyr/gråt 302.809.47  

05 Nyhed NORNÄS skænk, grund-
del 1.199.- Ubehandlet, massiv fyr. De-
sign: K Hagberg/M Hagberg. B143×D40, 
H 88 cm. Fyr/grå 002.809.39 Kurve 
sælges separat.

06 EKBY JÄRPEN væghylde 189.- 
Lakeret/massivt træ. B119×D28 cm. 
Hvid 590.025.73

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

06

05

04 Nyhed  NORNÄS 
vitrineskab

999.-

01 Nyhed  BESTÅ opbevaring med låge

500.-/stk

NORNÄS har et unikt design 
på grund af materialet - fyr, 
der udnytter hver enkelt 
træstamme optimalt og gi’r 
mindre spild.

03

02 STOCKHOLM skab 
med 2 skuffer

2.599.-

Integrerede greb i den 
farve, du har valgt, gør din 
BESTÅ løsning funktionel 
og farvestrålende. 
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Hæng alt op på væggen. Børnenes 
legetøj og de ting, du bruger hver 
dag. Få mere gulvplads til hobby-
arbejde og gæster. Rullegardiner-
ne skjuler de ting, der roder.

01 TUPPLUR mørklægningsrullegardiner. 100% polyester/akrylplast. Mørk-
lægningsrullegardin 99.-/stk. B60×L195 cm. Hvidt 702.905.48  Mørklæg-
ningsrullegardin 99.-/stk. B80×L195 cm. Hvidt 102.905.51  02 Nyhed IKEA 
PS 2014 bord 1.999.- Med en praktisk skuffe under bordpladen til opbevaring, har 
du bestik, servietter eller dækkeservietter lige ved hånden. Massiv fyr. Design: 
Mathias Hahn. L120×B75, H 74 cm. 202.468.45    03 ALGOT vægstolper/hyl-
der 1.550.- Pulverlakeret stål/folie. B310×D40, H 196 cm. Hvide 290.325.95  
04 FÖRHÖJA kube 99.-/stk. Kan hænges under et vægskab eller direkte på 
væggen. Lakeret. B30×D20, H 30 cm. Hvidt 502.523.59    05 STUVA bænk med 
opbevaring 600.-/stk. En lav opbevaringsløsning gør det nemt for børn at nå og 
rydde op i deres ting. Inkl. hjul. Folie/lak. B90×D50, H 50 cm. Hvid 398.766.60  
Hynder sælges separat. 06 FRODE klapstol 299.- B45×D55, siddehøjde 46 cm. 
Turkis 402.177.95  Fås i forskellige farver.  

02

05

Træk rullegardinet ned, når 
du vil skabe ro i indretnin-
gen. Du kan male dem i 
samme farve som væggene 
for at få et ensartet ud-
seende. 

›Jeg tror, at alle men-
nesker, uanset hvor og 
hvordan de bor, ønsker, 
at hverdagen fungerer 
uden problemer. Det kan 
gode og velorganiserede 
opbevaringsløsninger 
hjælpe dig med. Når du 
hurtigt kan finde de ting, 
du leder efter, undgår 
du frustrationer og 
sparer tid.‹

Nathalie Kamkum, 
indretter

Det ekstra bord, du bruger, 
når du holder fest og laver 
hobbyarbejde, hænger på 

væggen på kroge, indtil du 
skal bruge det.

03 ALGOT vægstolper/hylder

1.550.-
01 TUPPLUR mørklægnings-
rullegardin B80×L195 cm

99.-/stk

04

06
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›Bedre madopbe-
varing gi’r mindre 
spild. Det er godt for 
miljøet, din penge-
pung og dig.‹

01 KORKEN glas med låg 
15.-/stk. Glasset har lufttæt låg, der 
gør det perfekt til opbevaring af din bed-
ste, hjemmelavede marmelade og gelé. 
Ø 12, H 16,5 cm. 1 liter. 502.135.46  

02 IVAR 3 sektioner/hylder 1.480.- 
Du kan fytte hylderne og tilpasse 
afstanden mellem dem efter dine behov. 
Monter et kryds på hver anden sektion 
for at opnå større stabilitet. Massiv fyr. 
B261×D30, H 179 cm. 199.038.29  

03 SORTERA affaldsspand med 
låg 75.-/stk. Du kan nemt få adgang 
til spandens indhold, selvom fere er 
stablet oven på hinanden, fordi den har 
foldelåg. Velegnet til affaldssortering 
af glas, metal, plast, aviser osv. Plast. 
B39×D55, H 45 cm. Hvid 702.558.99  

04 BEKVÄM taburet 69.- Massivt træ 
er et slidstærkt naturmateriale. Massiv 
birk. Design: Nike Karlsson. B45×D39, 
H 50 cm. 301.788.79  

05 PRUTA opbevaringsbokse 
29.-/17 stk. Basissæt af opbevarings-
bokse til alt fra skinke, ost osv. til rester 
og små portioner mad. Indeholder: 
17 opbevaringsbokse fra 9×9×4 cm til 
23×16×8 cm. Plast. Transparent/grøn 
601.496.73  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04

05 PRUTA opbevaringsbokse

29.-/17 stk
Det aromatætte låg 

på KORKEN gør, at du 
kan opbevare marmelade, 
pickles og andre hjemme-

lavede lækkerier.

Skriv dato på dine madrester 
– så er det nemmere at få 

overblik over, hvad der 
skal spises i dag.

01

Når alle genbrugsmaterialer 
har deres egen spand, er 
det nemmere at sortere 
til genbrug.

03 SORTERA affalds-
sorteringsspand med låg

75.-/stk

02 IVAR 3 sektioner/hylder

1.480.-



FRIHETEN hjørnesovesofa. Fast betræk: 100% polyester. 
L230×D151, H 66 cm. Madrasmål 140×204 cm. 
SKIFTEBO cerise 902.432.59  
Fås også i:
SKIFTEBO mørkegrå 902.428.63  
SKIFTEBO beige 302.430.35  

2.799.-
 Shop online på IKEA.dk

Afslapning
Måske elsker du at være sammen med 10 af dine bed-
ste venner. Eller at forkæle dig selv med lidt alenetid 
med en god bog eller din guitar. Uanset hvad du kan 
li’, slapper du af, når du har det godt. Vi mener, at af-
slapning handler om komfort og at ha’ et hjem, der 
er nemt at leve i. Så her er nogle af vores idéer til at 
indrette et hyggeligt hjem med plads til at slappe af. 
Sammen eller hver for sig.

FRIHETEN
Fleksibel, farvestrålende og økonomisk – her er 
en sofa, chaiselong og dobbeltseng i ét. Du kan 
placere chaiselongen til venstre eller højre for 
sofaen – og der er masser af praktisk opbeva-
ringsplads nedenunder. Sædet kan løftes og 
stå åbent, så du nemt og sikkert kan tage ting 
ud og lægge dem i. Du skal bare trække den 
nederste del af sofaen ud og løfte op, så har 
du en dobbeltseng.
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01 RISÖ sækkepude 599.-/stk. Sækkepuden kan bruges på mange måder. Fold 
den sammen til en lænestol, eller fold den ud til en lav hvilestol. Polyester/plast. 
Design: Anna Efverlund. L184×B72, H 58 cm. Sort 602.088.51  02 SÖDERHAMN 
hjørnesektion 2.500.- Betræk af kraftigt og slidstærkt bomuld-/polyestertwill. 
Twill er en væveteknik, der gør stoffet stærkt og gi’r det en levende struktur. Be-
træk: 79% bomuld/21% polyester. B99×D99, H 83 cm. REPLÖSA beige 399.009.62  
03 Nyhed IKEA PS 2014 bord med opbevaring 449.- Fleksibel og pladsbe-
sparende, da bakkerne kan stables og blive til et bord med opbevaringsplads. Plast/
pulverlakeret stål. Design: T Richardson/C Brill/A Williams. Ø 44, H 45 cm. Multifar-
vet 702.639.98  04 Nyhed IKEA PS 2014 tæppe, kort luv 599.- Den tætte og 
tykke luv dæmper lyde og er blød at gå på. Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. 
Bagside: Syntetisk latex. Design: Margrethe Odgaard. B133×L195 cm. Multifarvet 
302.647.30  05 SÖDERHAMN sofakombination 9.800.- B372×D99/151, 
H 83 cm. REPLÖSA beige 090.402.85  06 Nyhed IKEA PS 2014 gulvlampe 
399.- Pulverlakeret stål/plast. Design: Jon Karlsson. Skærm Ø 33 cm, H 161 cm. 
002.600.88 I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Fleksible siddepladser betyder 
individuel komfort. 
Sæt dig, hvor du vil, og slap af 
med det, du har lyst til!

02

04

01 RISÖ sækkepude 

599.-/stk

05 SÖDERHAMN sofakombination

9.800.-

03 Nyhed  IKEA PS 2014  
opbevaringsbord

449.-

Indret en hjørnesofa, eller 
placer sofasektionerne på 
række. Du kan nemt fytte 

rundt på sektionerne 
efter behov.

06 Nyhed  IKEA PS 2014  
gulvlampe

399.-
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›Hvis du elsker at 
være sammen med 
dine venner, så ind-
ret din stue med sid-
demøbler, så du har 
plads til dem alle.‹

01 KNOPPARP 2-pers. sofa 
499.-/stk. Nem at holde ren. Aftageligt 
betræk, der kan maskinvaskes. Betræk: 
100% polyester. Design: Nike Karlsson. 
B119×D66, H 70 cm. Gul 502.635.79  

02 ÅKERKULLA tæppe 299.- 
Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. 
Bagside: Syntetisk latex. Design: Eva 
Lundgreen. B133×L195 cm. Sort/multi-
farvet 202.306.27    

03 LACK sofabord 29.- Lav vægt. 
Nemt at fytte. Lakeret. L55×B55, 

H 45 cm. Orange 202.723.73   

04 HEKTAR væg-/klemspot 
119.-/stk. Stål/aluminium. Design: 
Ola Wihlborg. D 22 cm. I denne lampe 
kan pærer i følgende energiklasser 
anvendes: A++ til D 802.153.08  

05 LOTS spejle 49.-/4 stk. Kan 
kombineres til den ønskede form og 
størrelse. Inkl. dobbeltklæbende tape. 
Spejlglas. L30×B30 cm. 391.517.00  

06 ALVINE SPETS netgardiner  
69.-/2 stk. Banen med skjulte stropper 
gør det muligt at hænge gardinerne
direkte på en gardinstang. 100% poly-
ester. B145×L250 cm. Råhvid 
201.120.11 

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

06

03

04

Lad ikke stærkt sollys stå 
i vejen for en god samtale.  

Gardiner i fere lag kon-
trollerer lyset.

Mange små spejle gi’r en 
stor virkning og får et lille 

rum til at virke større.

05 LOTS spejle

49.-/4 stk

01 KNOPPARP 2-pers. sofa

499.-/stk

02 ÅKERKULLA 
tæppe

299.-
02
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01 KALLAX reol 199.-/stk. Du kan vælge, om du vil hænge den på væggen eller 
placere den på gulvet. Folie/lak. Design: Tord Björklund. B77×D39, H 77 cm. 
Sortbrun 602.758.12  02 NOLMYRA lænestol 219.-  199.- Lænestolen er let og 
nem at fytte, hvis du vil vaske gulv eller fytte rundt på møblerne. Birketræsfner 
med bejdse og klar lak/polyester. Design: Jooyeon Lee. B64×D75, H 75 cm. Sort 
402.335.35  03 MALM kommode med 3 skuffer 499.-/stk. Lakeret. B80×D48, 
H 78 cm. Turkis 102.774.51  04 IKEA PS 2012 sofabord 299.- Pulverlakeret stål. 
Design: Ola Wihlborg. L70×B42, H 48 cm. Hvidt 502.084.51  05 KARLABY 3-pers. 
sovesofa 2.299.- Nem at holde ren. Aftageligt betræk, der kan maskinvaskes. 
Betræk: 92% bomuld/8% polyester. Design: Mia Gammelgaard. B205×D105, 
H 80 cm. Madrasmål 140×200 cm. SIVIK mørkelilla 099.273.50  06 KARLABY 
sengeskuffe 200.- 100% polyester. B190×D69, H 14 cm. Grå 102.437.86

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Et rum, der føles som en stue om 
dagen og et soveværelse om 
natten. Vælg møbler, der hurtigt 
kan ændre rummet fra afslap-
nings- til sovezone – og skabe 
den rigtige stemning.

04

02

01 KALLAX reol 

199.-/stk

03 MALM kommode 
med 3 skuffer 

499.-/stk

›Et rum, der bruges 
døgnet rundt, skal nemt 
kunne forvandles fra et 
hyggeligt soveværelse 
om natten til en kom-
fortabel stue om dagen. 
Det er vigtigt med gode 
opbevaringsløsninger 
til sengetøj, tøj, bøger 
og medieudstyr. Og at 
vælge smarte, multi-
funktionelle møbler som 
f.eks. sovesofaer, der 
kan bruges på mange 
forskellige måder.‹

Svetlana Kondratieva, 
Interior Design Manager

06

Vælg gardiner, der kan lukke 
lyset ude, når du ser tv og 
sover.

Du kan nemt blive klar 
til at gå i seng, når dit 
sengetøj opbevares 

under sofaen.

IKEA PS 2012 
sofabord 

299.-
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Dit foretrukne fristed behøver 
ikke at være langt væk. 
Indret en perfekt krog til lidt 
alenetid i dit eget hjem.

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sofakombination 1.790.- Kombiner forskellige siddesek-
tioner og lav en sofa i en form og størrelse, der passer perfekt til din terrasse eller 
have. Massiv akacie. Betræk: Bomuld/polyester. B160×D80, H 73 cm. Brun/beige 
790.203.21  02 HÅLLÖ hynde 150.-/stk. Betrækket er nemt at holde rent, fordi 
du kan tage det af og vaske det i vaskemaskinen. Betræk: 100% polyester. Fyld: 
Polyuretanskum. B62×D62 cm. Beige 002.600.74  03 ÄPPLARÖ bord/taburet-
sektion 350.- Kan bruges som bord eller taburet i forlængelse af 1-pers. sidde-
sektion i samme serie. Massiv akacie. Design: K Hagberg/M Hagberg. L63×B63, 
H 28 cm. Brun 802.134.46  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

03 ÄPPLARÖ bord/
taburetsektion

350.-

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sofakombination

1.790.-

02 HÅLLÖ hynde

150.-/stk

Du tager bare hynden 
af ÄPPLARÖ taburetten, 
når du vil bruge den som 

et bord.
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01 ESBJÖRN stol 695.- Stolen er ek-
stra komfortabel, fordi den har armlæn 
og afrundet ryg. Massiv bøg med klar 
lak. Design: E Strandmark/J Karlsson. 
B59×D55, H 71 cm. Sort 502.011.95   

02 ALHEDE tæppe 349.-  299.- Den 
tætte og tykke luv dæmper lyde og er 
blød at gå på. Maskinvævet. Luv: 100% 
polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. 
B80×L150 cm. Råhvidt 302.225.23

03 STOCKHOLM 3-pers. sofa  
11.999.- Meget slidstærkt og blødt 
kernelæder med et naturligt udseende. 
Design: Niels Gammelgaard. B211×D88, 
H 80 cm. SEGLORA natur 802.450.51     

04 HEMNES sofabord 599.- Massiv
fyr med bejdse og klar lak. Design: 
Carina Bengs. L55×B55, H 50 cm. Sort-
brunt 201.762.82   

05 HEKTAR gulvlampe 449.-  399.-
Det store lampehoved gi’r både et godt 
og koncentreret læselys og god generel 
belysning i små områder. Pulverlakeret 
stål/plast. Design: Ola Wihlborg. 
H 180 cm. 002.153.07  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

›Nogle få gode 
møbler kan gi’ dig 
funktionalitet og 
en stil, der holder 
i mange år. Vælg 
holdbare materialer 
og tidløst design, der 
gør livet nemmere.‹

Læder gi’r komfort, der hol-
der længe, og bli’r fottere, 
jo mere du bruger det.  

02

03 STOCKHOLM 3-pers. sofa

11.999.-

04 HEMNES sofabord

599.-

05

01 ESBJÖRN stol

695.-
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01 RÅSKOG rullebord 369.- Pulver-
lakeret stål. Design: Nike Karlsson. 
L35×B45, H 78 cm. Beige 202.718.92

02 STRANDMON øreklapstol 1.799.-
Slap af og opnå stor komfort! Stolen 
har høj ryg, der gi’r ekstra støtte til din 
nakke. Betræk: Bomuld/hør/viskose/
polyester. B82×D96, H 101 cm. SVANBY 
grå 502.434.83  

03 INGATORP bord med tillægs-
plader 1.699.- Spisebord med 1 
tillægsplade. Til 4-6 personer. Tilpas 
bordets størrelse efter behov. Massiv 
fyr med bejdse og klar lak. Design: 
Carina Bengs. Ø110/155, H 74 cm. Sort 
802.170.72    

04 HEMNES sengebord 399.- Mas-
siv fyr med bejdse og klar lak. Design: 
Nike Karlsson. B46×D35, H 70 cm. Rødt 
501.241.59

05 EKTORP puf 1.099.- Nem at 
holde ren. Aftageligt betræk, der kan 
maskinvaskes. Betræk: 53% hør/47% 
viskose. L82×B62, H 44 cm. RISANE 
natur 499.085.09  

06 EKTORP stol 1.599.- Nem at 
holde ren. Aftageligt betræk, der kan 
maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. 
B104×D88, H 88 cm. MOBACKA beige/
rød 690.067.64  

07 HEMNES vitrineskab 1.999.-/stk.
Hylderne er fytbare, så du kan tilpasse 
din opbevaringsløsning efter behov. 
Massiv fyr med bejdse og klar lak/
hærdet glas. Design: Carina Bengs. 
B90×D37, H 197 cm. Hvid bejdse 
902.135.87

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

01 03

04

02 STRANDMON
 øreklapstol 

1.799.-
06 EKTORP lænestol

1.599.-

07 HEMNES vitrineskab

1.999.-/stk

Et komfortabelt sted at 
lægge fødderne op og skjule 

hobbyudstyr.

›Brug lænestole i 
stedet for en sofa 
– uanset om I er to 
eller flere. Når det 
handler om at slappe 
af, må du gerne 
tænke lidt på dig 
selv og vælger den 
komfort, der passer 
til dig.‹
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›Indret et rum i rum-
met og få 2 opholds-
områder – 1 til dine 
teenagere og 1 til 
dig. Så kan alle lave 
det, de har lyst til, 
men stadig være 
sammen.‹

01 IKEA 365+ BRASA gulv-/læse-
lampe 569.- Gi’r et koncentreret lys, 
der er godt at læse ved. Stål/aluminium. 
Design: A Nilsson/H Preutz/T Eliasson. 
H 180 cm. 101.488.26   

02 NOCKEBY 2-pers. sofa med 
chaiselong venstre 7.699.- Nem at 
holde ren. Aftageligt betræk, der kan 
maskinvaskes. Syntetiske fbre/bomuld/

uld/farvet, lakeret bøg. B277×D97/175, 
H 66 cm. TENÖ lysegrå 890.206.36   

03 STOCKHOLM pudebetræk 
69.- Bomuldssatin har en blød og glat 
overfade med en diskret glans. Passer 

til inderpude 50×50 cm. 100% bomuld. 
Design: Maria Vinka. L50×B50 cm. Beige 
302.812.54  

04 BOKSEL sofabord 899.- Plade 
af hærdet glas beskytter overfaden 

mod pletter. Asketræsfner med bejdse 

og klar lak/hærdet glas. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. L79×B79, 
H 42 cm. Sortbrunt 602.071.54 

05 GÅSER tæppe 1.399.-  999.- 
Tæppet er fremstillet af syntetiske fbre 

og er slidstærkt, pletafvisende og nemt 
at vedligeholde. Maskinvævet. Luv: 
100% polypropylen. Bagside: Syntetisk 
latex. B170×L240 cm. Mørkegråt 
802.307.90

06 EKERÖ lænestol 999.- Fast be-
træk: 100% polyester. Design: Eva Lilja 

Löwenhielm. B70×D73, H 75 cm. 
SKIFTEBO gul 002.628.79 

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 01

03

04

02 NOCKEBY 2-pers. sofa 
med chaiselong venstre

7.699.-

NOCKEBY gi r ekstra kom-
fort og støtte. De tykke 
hynder har en kerne af 
polstrende pocketfjedre.

06 EKERÖ lænestol

999.-

Hjemtransport
Lad os transportere dine varer hjem, 

eller lej en trailer.   

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

05
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›Du har din sofa, og 
jeg har min. Indret 
det ultimative, af-
slappende fristed, 
hvor alle har deres 
egen stue i stuen.‹

01 FRIHETEN hjørnesovesofa 
2.799.- Opbevaringsrum under 
chaiselongen. Hynden kan løftes op 
og stå åben, så du nemt og sikkert kan 
tage ting ud og lægge ting på plads. Fast 
betræk: 100% polyester. L230×D151, 
H 66 cm. Madrasmål 140×204 cm. 
SKIFTEBO cerise 902.432.59   

02 Nyhed IKEA PS 2014 opbeva-
ringsmodul 200.-/stk. Lav din egen 
personlige kombination til opbevaring og 
udstilling af dine ting ved at kombinere 
moduler og låg, som du vil. Pulverlake-
ret stål/bambus. Design: Tomás 
Alonso. B60×D30, H 35 cm. Bambus/
hvidt 402.776.09  Bambus/mørkerødt 
502.683.98   

03 SVARTÅSEN støtte til bærbar 
computer 149.-/stk.  Det er nemt 
at hæve eller sænke bordpladen til en 
passende højde ved at dreje knoppen 
på stellet. Du kan gøre det, præcis når 
du vil. Til bærbar computer op til 17”. 
Pulverlakeret stål/pulverlakeret. Design: 
Karl Malmvall. B60×D50, H 40-74 cm. 
Sort 402.421.77 

04 GURLI pudebetræk 24.- Lynlåsen 
gør det nemt at tage betrækket af. Pas-
ser til inderpude 50×50 cm. 100% bom-
uld. L50×B50 cm. Orange 102.811.46  

05 KLIPPAN 2-pers. sofa 1.499.- 
Nem at holde ren. Aftageligt betræk, der 
kan maskinvaskes. Betræk: 100% bom-
uld. B180×D88, H 66 cm. RANDVIKEN 
multifarvet 290.065.96  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04

Det er nemt at ha’ overnat-
tende gæster, når en af 

sofaerne er en sovesofa.

IKEA kan også hjælpe din 
virksomhed!

 Se mere på IKEA.dk

03 SVARTÅSEN støtte til
 bærbar computer

149.-

02 Nyhed  IKEA PS 2014  
opbevaringsmodul 

200.-/stk

05 KLIPPAN 2-pers. sofa 

1.499.-

01
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›Der er altid plads til 
at slappe af! Udnyt 
væg- og gulvpladsen 
optimalt, og gi’ dig 
selv plads til at leve, 
som du har lyst.‹

01 BESTÅ opbevaring med låge 
350.-/stk. Folie. B60×D40, H 64 cm. 
VARA sortbrun 490.129.35 Knop og 
belysning sælges separat.  

02 BESTÅ opbevaring med låge 
550.- Folie. B60×D40, H 128 cm. VARA 
sortbrun 190.132.67 Knop sælges 
separat. 

03 KIVIK 2-pers. sofa 2.699.- Det er 
nemt at kombinere sofaen med én eller 
fere chaiselonger takket være armlæ-
nene, der kan tages af. Betræk: 65% 
polyester/35% bomuld. B190×D95, 
H 83 cm. ORRSTA mørkeblå 190.114.71   

04 VEJMON sofabord 899.- Aske-
træsfner med bejdse og klar lak. 
Design: Ehlén Johansson. Ø 90, H 47 cm. 
Sortbrunt 601.366.80  

05 KIVIK chaiselong 2.399.- Chaise-
longen kan enten bruges fritstående 
eller sammen med sofaerne eller 1-pers. 
siddesektionen i serien. Betræk: 65% 
polyester/35% bomuld. B90×D163, 
H 83 cm. ORRSTA mørkeblå 290.114.42  

06 STOCKHOLM tæppe 2.199.- Den 
slidstærke og smudsafvisende uldover-
fade gør tæppet perfekt i stuen eller 
under spisebordet. Overfade: 100% 
ren ny uld. Kædegarn: 100% bomuld. 
Design: Kazuyo Nomura. 
B250×L350 cm. Brunt 602.290.33

07 POÄNG lænestol 1.399.- Stel af 
lamellimet og formspændt bøg giver 
god feksibilitet. Betræk: Gennemfarvet 
kernelæder. B68×D82, H 100 cm. Sort-
brun/ROBUST mørkebrun 598.291.25  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

01

06

Udnyt vægpladsen op-
timalt ved at kombinere 
åbne hylder og skabe.

04 VEJMON sofabord

899.-
07 POÄNG lænestol 

1.399.-

03 KIVIK 2-pers. sofa 

2.699.-

Brug gardiner til at kon-
trollere sollyset og undgå 
genskin i din tv-skærm.  

02

05
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›Vælg møbler med 
de funktioner, du 
har brug for. Tilføj 
tekstiler og skab 
en varm og blød 
stemning. Fuldend 
indretningen med 
tilbehør, der skaber 
en fot stil og viser, 
hvem du er.‹

01 EKTORP TULLSTA stol 799.- Nem 
at holde ren. Aftageligt betræk, der kan 
maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. 
B80×D70, H 77 cm. Natur/BLEKINGE 
hvid 198.176.57   

02 EKTORP 2-pers. sofa 1.999.-
Nem at holde ren. Aftageligt betræk, 
der kan maskinvaskes. Betræk: 65% 
polyester/35% bomuld. B179×D88, 
H 88 cm. TYGELSJÖ beige 099.325.87 

03 ÅDUM tæppe 999.- Tæppet er 
fremstillet af syntetiske fbre og er 

slidstærkt, pletafvisende og nemt at 
vedligeholde. Maskinvævet. Luv: 100% 
polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. 
B200×L300 cm. Råhvidt 001.856.40

04 VITTSJÖ sofabord 299.- Pulver-
lakeret stål/hærdet glas/folie. Design: 
Johan Kroon. Ø 75, H 45 cm. Sortbrunt 
802.133.09 

05 BORGSJÖ reol 299.-/stk. Flytbare 
hylder, så du kan tilpasse opbevarings-
løsningen efter behov. Folie. Design: 
Carina Bengs. B75×D42, H 93 cm. Hvid 
902.209.41 

06 VITTSJÖ bord til bærbar com-
puter 149.- Et bord med arbejdsplads 
og indvendig opbevaringsplads til en 
bærbar computer kan forvandle et lille 
område til en praktisk arbejdsplads. 
Pulverlakeret stål/hærdet glas/folie. 
Design: Johan Kroon. B100×D36, 
H 74 cm. Sortbrunt 802.213.52 

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

06

EKTORP sofabetræk fås i 
forskellige farver og stoffer. 
Når du vil ændre stuens ud-
seende, kan du beholde so-
faen og bare skifte betræk. 

05  BORGSJÖ reol

299.-/stk

01 EKTORP TULLSTA 
lænestol 

799.-

Indkøbs- og 
leveringsservice 
Vi fnder og leverer dine varer til 

din adresse.  

 Få fere oplysninger på 
IKEA.dk eller i varehuset.

03

04

02 EKTORP 2-pers. sofa

1.999.-



Måltider
Maden smager bare bedre, når alle sidder ned og ny-
der den sammen. Når der er komfortable siddepladser
til alle. Højstole til børn og polstrede sæder til lange 
middage. Når alle kan samles om et bord, der nemt 
kan udvides, så der er plads til fere – fere venner, 
mere latter, mere leg, mere snak og alt det andet, I 
kan li’ at gøre her. Ved bordet. Sammen.

DINERA
DINERA skål er fremstillet af stentøj med en mat 
glasur. Den er diskret, enkel og solid – og du kan 
bruge den til alt muligt. Lige fra snacks, du spiser 
i sofaen, til kødboller, når familien sidder ved 
bordet. Skålen har et uhøjtideligt, stilrent og ru-
stikt udseende, der passer til enhver anledning. 
DINERA tåler mikroovn og opvaskemaskine og 
kan stables.

DINERA skål. Design: Susan Pryke. Ø 14 cm. Beige 200.570.57

15.-/stk
 Shop online på IKEA.dk
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01 ÄPPLARÖ serien. Massiv akacie. Design: K Hagberg/M Hagberg. Klapstol 
250.-/stk. Stolen er nem at klappe sammen og opbevare, og det gør den perfekt 
til ek-stra middagsgæster. B45×D58, H 87 cm. 102.085.37  Klapbord 599.- 
2 klapper, så bordets størrelse kan tilpasses efter dit behov. Til 2-4 personer. 
L20/77/133×B62, H 71 cm. 502.085.35  02 JÄRA skærm 229.- Få en blød og 
hyggelig stemning i dit hjem med en lampeskærm af tekstil, der giver spredt og de-
korativ belysning. Ledningssæt sælges separat. Stål/80% polyester/20% bomuld. 
Ø 55, H 36,5 cm. 402.414.89  03 BJURSTA spisebord 999.- Spisebord med 2 
tillægsplader. Til 4-8 personer. Tilpas bordets størrelse efter behov. Asketræsfner 
med bejdse og klar lak. Design: Tord Björklund. L140/180/220×B84, H 74 cm. 
301.162.64  04 NILS stol 595.-/stk. Inkl. betræk som kan maskinvaskes. 100% 
bomuld. B60×D57, siddehøjde 48 cm. Sort/hvid 498.487.04  05 HEMNES vitrine-
skab 1.999.-  Hylderne er fytbare, så du kan tilpasse din opbevaringsløsning efter 
behov. Inkl. 1 fast og 4 fytbare hylder. Maks. belastning pr. hylde 30 kg. Massiv fyr 
med bejdse og klar lak/hærdet glas. Design: Carina Bengs. B90×D37, H 197 cm. 
802.135.83  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Ud af huset! Forlæng bordet,
så det fortsætter ud på terrassen 
– så bli’r der god plads til alle. 02

01 ÄPPLARÖ klapstol

250.-/stk

Jo fere, jo bedre, især med 
et bord, der er nemt at for-
længe, så der bli’r plads til 
fere gæster.

03 BJURSTA spisebord

999.-

Er der nogen, der har 
spildt? Ingen grund til 
panik. Betrækket kan 

tages af og vaskes.

04 NILS stol

595.-/stk

05



04

05

01
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›2 borde er bedre 
end 1. Indret et sam-
lingssted med plads 
til hele familien og 
alle de ting, I elsker 
at lave sammen. 
Spise, lege, arbejde, 
snakke, tegne... her 
er plads til det hele.‹

01 ANTILOP højstol med sikker-
hedssele 99.- Nem at skille ad og tage 
med. Inkl. sikkerhedssele. Plast/stål. 
B58×H90, siddehøjde 55 cm. Hvid/
sølvfarvet 702.799.42/802.799.46

02 NORNÄS bænk 600.- Massiv fyr er 
et naturmateriale, der bliver smukkere 
og får sin egen unikke karakter med 
årene. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
L138×B38, H 45 cm. 902.868.47  

03 NORNÄS bord 1.399.-/stk. Mas-
siv fyr er et naturmateriale, der bliver 
smukkere og får sit eget unikke udse-
ende med årene. Design: K Hagberg/
M Hagberg. L161/221×B88, H 74 cm. 
302.868.45 

04 IDOLF stol 375.-/stk. Du sidder 
komfortabelt takket være den formede 
ryg. Bøgetræsfner med klar lak. 

Design: Ola Wihlborg. B42×D47, 
siddehøjde 46 cm. Hvid 402.288.12

05 METOD skabe. Fås i forskellige 
størrelser og med forskellige låger.
 Få fere oplysninger om METOD 

køkkenserie på side 138-157.

06 Nyhed IKEA PS 2014 loftlampe 
399.- Plast. Design: David Wahl. 
Ø 35 cm. Du kan nemt skifte mellem 
stærk, generel belysning og stemnings-
belysning ved at trække i snoren. I 
denne lampe kan pærer i følgende 
energiklasser anvendes: A++ til D. 
Hvid/orange 302.798.83  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

06 Nyhed  IKEA PS 2014 
loftlampe

399.-

METOD skabe er både 
gode til opbevaring 

af hobbyartikler 
og porcelæn.

02 NORNÄS bænk

600.-

03 NORNÄS bord

1.399.-/stk

Forskellige stole og bænke 
gi’r alle et komfortabelt 

sted at sidde - 
uanset alder og smag.
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›Indret et hjørne af 
dit køkken til spise-
område. Et lille og 
smalt område kan 
være både hyggeligt 
og funktionelt.‹

01 FÖRHÖJA kube 99.-/stk. Kan 
hænges under et vægskab eller direkte 
på væggen. Lakeret. B30×D20, 
H 30 cm. Hvid 502.523.59  

02 FOTO loftlampe 99.- Lampen gi’r 
et behageligt lys, når du spiser, og et 
godt, direkte lys over dit spise- eller 
barbord. Lakeret aluminium. Ø 25 cm.
I denne lampe kan pærer i følgende 
energiklasser anvendes: A++ til D. 
Grøn 202.373.08  

03 LERHAMN bord 429.- Massiv fyr 
med bejdse og klar lak. Design: Nike 
Karlsson. L74×B74, H 73 cm. Lys antik-
bejdse/hvid bejdse 802.642.71  

04 LERHAMN stol 185.-/stk. Massiv 
fyr med klar lak. Aftageligt betræk der 
kan vaskes ved 40°. Design: Nike 
Karlsson. B42×D49, siddehøjde 48 cm.
Lys antik bejdse/VITTARYD beige 

202.594.23  

05 BLANDA serveringsskål 
15.-/stk. Serveringsskålene i BLANDA 
serien fås i mange forskellige materialer 
og størrelser – miks og match efter 
smag og behov. Glas. Design: 
Anne Nilsson. Ø 12 cm. 100.572.51  

06 BEKVÄM trappestige, 3 trin 229.- 
Kan klappes sammen for at spare plads. 
Massiv bøg. Maks. belastning 100 kg. 
H 63 cm. 901.904.11  

07 STUVA bænk 300.- Inkl. indstille-
lige fødder. Står sikkert, også på ujævne 
gulve. Kan kombineres med andre dele 
i STUVA serien. Folie. Design: Ebba 
Strandmark. B90×D50, H 50 cm. Hvid 
301.286.29  

08 POTATIS urtepotteskjuler
229.-/stk. En plastskjuler indvendigt 
gør urtepotteskjuleren vandtæt. Vand-
hyacint/plast. Design: Nike Karlsson. 
Ø 32, H 35 cm. 702.076.48

LERHAMN bord og 2 stole

799.-

01 FÖRHÖJA kube

99.-/stk

05 BLANDA serveringsskål

15.-/stk

02

04

06

07

08 POTATIS 
urtepotteskjuler

229.-/stk

Slap af! Det komfortable, 
polstrede sæde har af-

tageligt, vaskbart betræk.

03
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Træk stikket ud, og hyg dig i 
husets bedste stol. Der er plads til 
et mellemmåltid i soveværelset, 
når du har komfortable siddeplad-
ser og et sted at sætte tekoppen. 

02

05

02 INGATORP klapbord

799.-

Der er altid plads til at spise, 
spille spil, arbejde og lave 

hobbyarbejde ved dette 
lille klapbord.

01 IKEA 365+ tekop
med underkop

29.-

03 AGEN stol

199.-

 En sovesofa er perfekt til 
en pause i løbet af dagen 

og hyggelig for dine børn at 
ligge på, når de kommer ind 

til dig om natten.

01 IKEA 365+ tekop med underkop 29.- Fremstillet af porcelæn, der gør kop-
pen slagfast og holdbar. Design: Susan Pryke. 36 cl. Hvid 863.210.10  
02 INGATORP klapbord 799.- Bord med klapper. Til 2-4 personer. Bordets stør-
relse kan tilpasses efter behov. Lakeret. Design: Carina Bengs. L59/88/117×B78, 
H 74 cm. Hvidt 102.224.06  03 AGEN stol 199.- Håndvævet. Hver stol er unik. 
Kan suppleres med NORNA stolehynde for bedre siddekomfort. Bambus med klar 
lak/rotting. B58×D56, siddehøjde 44 cm. 500.583.76  04 SVELVIK sovesofa 
1.499.- 2 funktioner i 1 - sofa om dagen og seng om natten. Madras og sengetøj 
sælges separat. Pulverlakeret stål. B88×L207, H 117 cm. Madrasmål 80×200 cm. 
Sort 402.084.75  05 RANARP loftlampe 149.- Giver direkte belysning og oplyser 
f.eks. spisebord eller bar. Pulverlakeret stål/plast. Ø 23 cm. I denne lampe kan 
pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D. Råhvid 202.313.11  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 



Ønsker du dig en 
krydderurtehave? 
Fyld sten og jord i 
et par gamle plast-
fasker.

Viskestykker bli’r til 
praktiske opbevaringslom-
mer i IVAR gavl. Læg dem 
dobbelt, og sy langs siderne, 
sy derefter bånd på så de 
kan bindes fast på gavlen - 
sådan!

134 Måltider

›Du kan forvandle 
noget gammelt 
til noget nyt. Med 
maling, tekstiler og 
andre materialer kan 
du gi’ gamle møbler 
nyt liv.‹

01

02

03

03

04

04

02

01 IVAR skab

450.-

Den hvide bordplade er et 
perfekt udgangspunkt for 
dine kreative maleidéer.

06 IKEA PS 2014 bænk

450.-

05 LInnMon/oDDVALD 
bord

399.-

01 IVAR skab 450.- Her malet blåt og 
med avispapir på bagklædningen. Du 
kan fytte hylderne og tilpasse pladsen 
efter dit behov. Maks belastning pr. 
hylde 50 kg. Massiv fyr. B80×D30, 
H 83 cm. 400.337.63   

02 TRoFAST vægopbevaring 301.- 
Praktisk opbevaring af småting. Massiv 
fyr med klar lak/plast. L93×D21, 
H 30 cm. Fyr/hvid 098.563.00  

03 ELLY viskestykker 19.-/4 stk.
Farverne holder vask efter vask, fordi 
bomulden er gennemfarvet. Viskestyk-
kerne har forskellige design. Vaskes 
med 60°. 100% bomuld. B50×L65 cm. 
Hvide/blå 700.696.37  

04 IVAR gavl 160.-/stk. Ubehandlet 
massivt træ er et holdbart naturmate-
riale, der bliver endnu mere holdbart og 
nemt at vedligeholde, hvis du behandler 
overfaden med olie eller voks. Massiv 
fyr. B50×H226 cm. 874.894.09  

05 LInnMon/oDDVALD bord 399.- 
Inkl. dæmpere af plast, der holder bord-
pladen på plads. Lakeret/massiv albizia/
træfberplade. L150×B75, H 73 cm.
Hvidt/sort 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 bænk 450.- Sæ-
dets overfade er af højtrykslaminat og 
derfor ekstra holdbart til udendørs brug. 
Til 2-3 pers. Melamin af højtrykslaminat. 
Design: Mathias Hahn. L130×B30, 
H 45 cm. Hvid 102.594.85  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 
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›En reol gør det nemt 
at dele rummet op, 
så der bli’r plads 
til et spiseområde. 
Og den er bedre end 
en væg, fordi du kan 
komme til opbeva-
ringspladsen fra 
begge sider.‹

01  BÖJA loftlampe 449.- Hver hånd-
lavet skærm er unik. Bambus/forniklet 
stål. Design: Maria Vinka. Ø 42 cm. 
I denne lampe kan pærer i følgende 
energiklasser anvendes: A++ til D. 
401.522.80

02 AGAM juniorstol 299.- Giver 
barnet den rigtige siddehøjde ved 
spisebordet. Anbefales fra 3 år. Massiv, 
lakeret bøg. B41×D43, siddehøjde 
52 cm. Sort 702.535.41  

03 GLIVARP bord med tillægspla-
der 1.999.- Bordpladen af glas lader ly-
set skinne igennem, så bordet føles lille, 
enkelt og passer ind, selvom pladsen 
er begrænset. Til 4-6 personer. Glas/
stål/aluminium. Design: Carl Öjerstam. 
L125/188×B85, H 74 cm. Transparent/
forkromet 302.175.26  

04 TOBIAS stol 495.-/stk. Du sidder 
komfortabelt takket være den afslap-
pende affjedring i sæde og ryg. Forkro-
met stål/plast. Design: Carl Öjerstam. 
B55×D56, siddehøjde 44 cm. Trans-
parent/forkromet 201.150.38  

05 KALLAX reol 599.-/stk. Du kan 
vælge at placere den lodret eller vandret 
og bruge den som reol eller bænk. Kan 
suppleres med KALLAX indsats (sælges 
separat). Lakeret. Maks. belastning pr. 
hylde 13 kg. Design: Tord Björklund.
B77×D39, H 147 cm. Rød højglans 
802.788.38

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

03 GLIVARP bord med 
tillægsplader

1.999.-

04 TOBIAS stol

495.-/stk

05 KALLAX reol

599.-/stk02

Glaspladen er nem 
at forlænge, så 
der bli’r plads til 6 
personer omkring 
bordet.

Hjemtransport
Vi kan levere dine varer direkte til dit 
hjem eller kontor.  

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

01



Køkken  
Der er ingen regler for, hvordan dit køkken skal ind-
rettes eller se ud. Et drømmekøkken er lige så unikt,
som du er. Men uanset hvor smukt det er, skal køk-
kenet gøre det sjovere og nemmere at lave mad, 
vaske op og være sammen. Derfor har vi designet 
løsninger, der udnytter pladsen, tiden og budgettet 
optimalt. Et kvalitetskøkken til kvalitetstid. Et sted, 
hvor alt går op i en højere enhed.

LUFTIG,  
FOLKLIG,  
GÖRLIG
Det er den ideelle kombination til passionerede 
kokke. Med denne ovn, induktionskogeplade og 
emhætte er der ingen grænser for dine kulina-
riske kreationer. Madlavning kan være den per-
fekte måde at slappe af på. Og du får 5 års garanti, 
børnesikre funktioner og lave priser, som gør det 
endnu nemmere at slappe af.

 Læs mere om garantier på side 316.
 Shop online på IKEA.dk

1.799.-
FOLKLIG induktionskogeplade med booster 
1×2200W induktionszone med booster, 3000W 
1×1800W induktionszone med booster, 2200W 
1×1800W induktionszone, 1x1200W induk-
tionszone. B58×D51, H 5,6 cm. 502.916.19  

LUFTIG emhætte. Vægmonteret emhætte 
med 3 hastigheder. Kapacitet ved ud-
sugning: 400 m³/t. Støjniveau ved maks. 
udsugningskapacitet: 64 dB (A). Motor- 
effekt: 125W. B59,8×D47,1, H 62–99,5 cm. 
402.224.00  

599.-
GÖRLIG ovn. Energiklasse: A (konventionel 
opvarmningsmetode) på en skala fra A (mest 
effektiv) til G (mindst effektiv). Energiforbrug ved 
standardbelastning, over- og undervarme: 0,79 
kWh (øverste ovn). Kapacitet: 60 liter. Støjniveau: 
51 dB (A). B59,5×D56,4, H 59,5 cm. 902.451.40  

1.299.-
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›Bruger I meget tid 
og laver mad sam-
men i køkkenet? 
Et åbent køkken gi’r 
hele familien kvali-
tetstid. Med METOD 
kan du indrette køk-
kenområdet, som 
du vil, uanset fami-
liens behov.‹

01 METOD køkken med VEDDINGE  01 METOD køkken med VEDDINGE 
hvide låger/skuffefronter,  
MAXIMERA letlukkende skuffer 
og TUTEMO kuber 20.108.- METOD 
skabsstel med hvid melaminfolie. 
VEDDINGE lakerede låger/skuffefronter. 
MAXIMERA skuffer af pulverlakeret stål/
melaminfolie. TUTEMO kuber med grå, 
rød og gul lak. ULVSBO hvide knopper af 
pulverlakeret zink. EKBACKEN dobbelt-
sidet rød/hvid bordplade af laminat med 
hvid kant.  

02 FJÄLKINGE reol 999.-/stk. 
Hylderne er fytbare, så du nemt kan 
tilpasse højden efter de ting, du vil op-
bevare. Inkl. 4 hylder. Pulverlakeret stål. 
Design: Ehlén Johansson. B118×D35, 
H 193 cm. Hvid 602.216.83  

03 EKBACKEN bordplade, dobbelt-
sidet 299.- Bordpladen har 2 forskellige 
sider med hvert sit udtryk. Højtryksme-
laminlaminat. L186×D63,5 cm. Rød/hvid 
med hvid kant 002.743.68  OLOV ben, 
der kan indstilles i højden 80.-/stk.
Benene kan indstilles mellem 60 og 
90 cm i højden, så du kan montere 
bordpladen i en højde, der passer til dig. 
Pulverlakeret stål. Sort 302.643.01

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

Alle køkkener behøver ikke 
ha’ samme design. Brug 

METOD skabe til at få ekstra 
siddepladser og et sted at 

sætte indkøbsposerne 
fra dig.

Hjemtransport
Lad os levere dine varer til din 
adresse, eller lej en trailer.  

 Se mere på IKEA.dk 
eller i dit lokale varehus.

02 FJÄLKINGE reol

999.-/stk

01 METOD/VEDDINGE køkken:

20.108.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318

IKEA hvidevarer: 

19.694.-
 Få mere at vide om IKEA 

hjælp til montering på 
side 313

22m

Gør spisebordet til en inte-
greret del af løkkenet med 
en bordplade og ben, du 
kan li’.

03
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01 GRUNDTAL beholdere. Passer til GRUNDTAL stang. Rustfrit stål. Design: 
Mikael Warnhammar. Beholder 99.-/stk. B13×D13, H 28 cm. 302.266.96  Behol-
der 129.-/stk. B25×D13, H 28 cm. 902.266.98  02 METOD køkken med 
GREVSTA låger/skuffefronter af rustfrit stål, FÖRVARA skuffer og 
LIMHAMN ben 8.149.- METOD skabsstel med hvid melaminfolie. GREVSTA låger/
skuffefronter af rustfrit stål/melaminfolie. FÖRVARA skuffer af pulverlakeret stål/
melaminfolie. LIMHAMN ben af rustfrit stål. BLANKETT greb af aluminium. SÄLJAN 
bordplade af hvid laminat.  03 FLYTTA rullebord 999.- Giver ekstra opbevarings-
og arbejdsplads. Rustfrit stål. Design: Nicholai Wiig Hansen. L98×B57, H 86 cm. 
000.584.87  04 DIMPA poser til affaldssortering 39.-/4 stk. 100% polypro-
pen. 101.801.33  05 LIMHAMN væghylde 79.-/stk. Hylde af rustfrit stål - et 
hygiejnisk, stærkt og holdbart materiale, der er nemt at gøre rent. Design: Jon 
Karlsson. B60×D20, H 7 cm. 401.777.18  06 GRUNDTAL serien. Rustfrit stål. 
Design: Mikael Warnhammar. Stang 29.-/stk. Frigør arbejdsplads på køkkenbor-
det. L 40 cm. 002.135.39  Hylde 49.-/stk. B25×D13, H 20 cm. 302.197.09  
S-kroge 9.-/5 stk. Kan også bruges i vådrum. Kan kombineres med andet tilbehør 
i GRUNDTAL serien. H 7 cm. 700.113.97  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Køkkenets funktioner skal afspej-
le din madlavningsstil. Hvis du tit 
skyller og hakker grøntsager, kan 
du indrette køkkenet med bord-
plader i forskellige højder.

06

Med åbne hylder er de 
madvarer, du skal bruge, 
synlige og lige ved hånden.

Nem rengøring i køkkenet! 
Vælg skabe med ben i en 
frisk og moderne stil. 

05 LIMHAMN væghylde

79.-/stk

04

01

02 METOD/GREVSTA køkken:

8.149.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318 

IKEA hvidevarer: 

3.490.-
 Få mere at vide om IKEA 

hjælp til montering på 
side 313

6 m

03
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›Brug billige og 
usædvanlige ma-
terialer på kreative 
måder, og lad køk-
kenindretningen 
vise, hvem du er. 
Personlig stil hand-
ler ikke om penge.‹

01 FYNDIG hvidt køkken 1.775.- Stel 
og fronter er beklædt med melaminfolie, 
som gør overfaden ridsefast og nem 

at gøre ren. LOSJÖN knopper. FYNDIG 
bordplade af hvid laminat.  

02 LOSJÖN knopper 49.-/5 stk. 
Nemme at montere på væggen. Fastgør 
knopperne til væggen med den selvklæ-
bende tape, eller skru dem fast. Plast. 
Design: Maria Vinka. Forskellige farver 
902.257.93

03 ADDE stol 75.- Her dekoreret med 
gule bånd. Du kan stable stolene, så de 
fylder mindre, når du ikke bruger dem. 
Stål/plast. Design: Marcus Arvonen. 
B39×D47, H 77 cm. Sort 902.142.85  

04 HEAT bordskånere 15.-/3 stk. 
Kork. Ø 19 cm. 870.777.00  

 Når dette ikon vises ved en vare, 
betyder det, at den kan bestilles online. 

01 FYNDIG køkken:

1.775.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318 

IKEA hvidevarer: 

3.884.-
 Få mere at vide om IKEA 

hjælp til montering på 
side 313.

5m

Sæt dit eget farvestrålende 
præg på dine spisestuestole.

Her er en idé, der holder - lav 
dit eget køkkelågedesign 
med dekorativ tape.

Fastgør de farvestrålende 
knopper på væggen med 
den selvklæbende tape, eller 
skru dem fast, hvis de skal 
bære tunge ting.

04 HEAT bordkånere

15.-/3 stk

02 03
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01  BOTKYRKA væghylde 199.-/stk. Væghylden gør det nemt at se og nå 
de ting, du bruger hver dag. Rustfrit stål/pulverlakeret stål. B80×H20 cm. Gul 
002.674.43  02 METOD køkken med TINGSRYD låger/skuffefronter med 
sort træmønster, JÄRSTA låger med gul højglans og MAXIMERA letluk-
kende skuffer 12.730.- METOD skabsstel, melaminfolie med sort træmønster. 
TINGSRYD låger/skuffefronter med melaminfolie. JÄRSTA låger af folie. MAXIMERA 
skuffer af pulverlakeret stål/melaminfolie. ORRNÄS greb af rustfrit stål. EKBACKEN 
dobbeltsidet bordplade af sortbrun/lys turkis laminat med sortbrun kant.  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

›At skabe en bedre hver-
dag derhjemme betyder 
også at gøre det muligt 
at leve mere bære-
dygtigt ved at reducere 
forbruget af vand, 
energi og affald. Alle 
IKEA blandingsbatterier 
har en luftblander, der 
betyder, at vandet bliver 
blandet med luft, og at 
du dermed bruger op til 
40% mindre vand uden 
at miste vandtryk.‹

Antony Smith, produkt- 
udviklingsingeniør

Tilberedning på induktions-
kogeplader sparer energi og 
tid - 2 ting, vi elsker at bruge 

mindre af.

VARIERA affaldssorte-
ringssystem passer 

perfekt i METOD skuffer, 
så her går der heller ikke 

plads til spilde.

01 BOTKYRKA væghylde

199.-/stk

De valg, du tager, handler om 
andet end stil og funktion. De 
handler også om ting, du ikke 
kan se, f.eks. om køkkenet er 
holdbart og bæredygtigt.

02 METOD/TINGSRYD/JÄRSTA 
køkken:

12.730.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318 

IKEA hvidevarer: 

17.795.-
 Få mere at vide om IKEA 

hjælp til montering på 
side 313

8 m

Blandingsbatteriet er på 
hårdt arbejde i køkkenet. Så 
det kan gøre en stor forskel at 
reducere vandforbruget med 
et IKEA blandingsbatteri.
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Gode måltider begynder med 
gode madlavningsvaner. Gør en 
forskel: Brug mindre vand på at 
skylle grøntsager og tallerkener, 
og dyrk dine egne krydderurter.

01 FOLKLIG induktionskogeplade med booster 1.799.- 1×1800W 
induktionszone med booster; 2100W. 1×2100W induktionszone med booster; 
2300W. 1×1800W induktionszone. 1×1200W induktionszone. B58×D51 cm. Sort 
502.916.19  02 UTRUSTA fjernbetjening 149.-  119.- Det er nemt at dæmpe 
køkkenbelysningen i 2 trin med UTRUSTA fjernbetjening. Plast. Ø 8 cm. 902.329.58  
03 BOHOLMEN serien. Plast. Design: M Arvonen/J Karlsson. Opvaskebalje og 
skyllekurv 69.- Du kan nemt skylle grøntsager i skyllekurven, da den har huller i 
bunden. L22×B19, H 19 cm. Hvid 602.085.25  Opvaskestativ med kurv 45.- Du 
kan sætte bestikkurven i opvaskestativet eller hænge den på GRUNDTAL stang. 
L37×B21, H 14 cm. Sort/hvidt 102.085.23  04 VARIERA affaldssortering til 
skab 289.- Plast. B 60 cm. 690.176.06  05 RINGSKÄR 1-grebs blandingsbat-
teri 599.-  549.- Det høje blandingsbatteri gør det nemmere at vaske op, også 
store gryder. Forniklet messing. H 38 cm. 801.315.49  06 ARV BRÖLLOP serve-
ringsfad med låg 119.- Lagkagefadet gør det festligt at servere f.eks. kager, ost 
eller småkager. Design: Sissa Sundling. Ø 29, H 22 cm. 401.255.50

02

04

03 BOHOLMEN 
opvaskebalje og
skyllekurv

69.-

01 FOLKLIG induktions- 
kogeplade med booster

1.799.- 06 ARV BRÖLLOP serverings- 
fad med låg

119.-

Alle IKEA blandingsbatteri-
er bruger op til 40% mindre 
vand, uden at det går ud 
over vandtrykket. Så den 
eneste forskel, du mærker, 
er på vandregningen.

Spar tid og penge, når du 
laver mad. Induktionskoge-

plader overfører effektivt 
varmen direkte til gryder og 

pander, så du både sparer tid 
og energi på madlavningen. 

LED pærer er perfekte, når 
du har brug for mere lys i 

køkkenet. De bruger mindre 
energi og kan dæmpes med 

UTRUSTA fjernbetjening. 
Tryk på knappen for at skrue 

op eller ned for lyset.

05

VARIERA affaldssortering

289.-
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›Et stilrent og 
ryddeligt køkken 
handler ikke nød-
vendigvis om at ha’ 
færre ting. Alle dine 
køkkenredskaber, 
madvarer, gryder og 
pander er lige her 
bag lågerne.‹

01 METOD køkken med RINGHULT 
låger/skuffefronter i hvid højglans, 
HERRESTAD hvide låger og 
MAXIMERA letlukkende skuffer 
29.385.- METOD skabsstel med hvid 
melaminfolie. RINGHULT låger/skuffe-
fronter med højglans folie. HERRESTAD 
låger med folie. MAXIMERA skuffer af 
pulverlakeret stål/melaminfolie. 
BLANKETT  greb af aluminium. 
PERSONLIG bordplade af hvid akryl. 

02 MAXIMERA opdeler til mellem-
stor skuffe 59.-/stk. Du kan tilpasse 
din opbevaringsløsning ved hjælp af de 
fytbare opdelere. Passer til MAXIMERA 

skuffe, B 60 cm. Udnytter pladsen op-
timalt. Plast. Design: Marcus Arvonen. 
B55,6×H12,3 cm. Hvid/transparent 
602.046.74  

03 OMLOPP LED lysskinne til 
skuffe 259.-  229.- Lyset tændes og 
slukkes automatisk, når du åbner og 
lukker skuffen, så ingen energi går til 
spilde. Aluminium/plast. Design: Mikael 
Warnhammar. L 56 cm. Denne lampe 
indeholder indbyggede LED pærer. 
Pærerne i lampen kan ikke udskiftes. 
Aluminiumsfarvet 002.452.29  

VARIERA bestikindsats 79.- Gør 
det nemmere at organisere og fnde de 

ting, du skal bruge i skuffen. Passer til 
MAXIMERA skuffe, B 40 cm. Udnytter 
pladsen optimalt. Plast/gummi. Design: 
Marcus Arvonen. B32×D50, H 5,4 cm. 
Hvid 502.427.42

04 VARIERA boks 79.- Fleksibel 
opbevaring, der gør det nemt at få 
overblik og adgang til dine kolonialvarer 
o.lign. i en åben skuffe. Plast. Design: 
Marcus Arvonen. B56×D22, H 8 cm. 
Hvid 102.260.51

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04 VARIERA boks

79.-

Få plads til at snakke og 
til ekstra porcelæn. 
En høj bar er genial til 
servering, selskabelighed 
og opbevaring.

01 METOD/RINGHULT/ 
HERRESTAD køkken:

29.385.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318 

IKEA hvidevarer:  

18.793.-

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på 
side 313

9 m

Det er nemmere at fnde 

det rigtige bestik, når 
der er LED belysning 

i skuffen.

Det diskrete mønster på 
lågen skaber en 3D-effekt, 

så dit køkken ser ekstra 
smukt ud.

02 03

02



Køkken 153

›Ja, køkkenet er 
meget lille. Men har 
plads til en masse 
store idéer. Det er så 
lille og smart, at man 
næsten skulle tro, 
det er specialbygget 
– men du ved, at det 
ikke er tilfældet.‹

01 GLITTRAN blandingsbatteri 
799.- Du sparer både vand og energi, 
fordi blandingsbatteriet har en funktion, 
der reducerer vandstrømmen uden at 
påvirke trykket. Pulverlakeret messing. 
H 28 cm. Sort 302.256.06  

02 STENSTORP rullebord 929.- Inkl. 
2 fytbare hylder af massiv eg med riller, 
der holder fasker på plads. Massivt, 
olieret træ. Design: Carina Bengs. 
B43×D44,5, H 90 cm. Sortbrunt/eg 
202.198.37  

03 METOD køkken med LAXARBY 
sortbrune låger/skuffefronter/
vitrinelåger, GREVSTA låge af rust-
frit stål, MAXIMERA letlukkende 
skuffer og HÖRDA åbent skab med 
sort træmønster 26.490.- METOD 
skabsstel med melaminfolie med sort 
træmønster. LAXARBY låger/skuffe-
fronter af massiv birk/birketræsfner 
med bejdse og klar lak og vitrinelåger af 
hærdet glas. GREVSTA låge af rustfrit 
stål/melaminfolie. MAXIMERA skuffer af 
pulverlakeret stål/melaminfolie. HÖRDA 
åbent skab med melaminfolie med sort 
træmønster. FÅGLAVIK greb/knopper 
af pulverlakeret zink. PERSONLIG bord-
plade af hvid sten.  

04 STENSTORP tallerkenhylde 
349.- Massiv bøg, lakeret. Design: 
Carina Bengs. B80×D12.9, H 76 cm. 
Hvid 902.019.14  

 Alle omtalte produkter på disse 2 

sider kan bestilles online. 

04 STENSTORP taller-
kenhylde

349.-

Få opbevaringsplads på de 
steder, hvor du troede, det 
var umuligt, med 35 cm
dybe skabe. Fuldend din 
løsning med integreret 
belysning, så alt er nem-
mere at fnde.

01 GLITTRAN 
blandingsbatteri

799.-

02

03 METOD/LAXARBY/GREVSTA 
køkken:

26.490.-
 Hvad indeholder prisen? 

Se side 318

IKEA hvidevarer: 

11.995.-

 Få mere at vide om IKEA 
hjælp til montering på 
side 313

8 m



154 Køkken

01 SENIOR stegegryde med låg 429.- Fremstillet af støbejern, der fordeler var-
men ensartet og holder på den i lang tid. Det gør den ideel til f.eks. langtidsstegning 
af stege og gryderetter. Emaljeret støbejern. Design: Kristian Krogh. 5 liter.
Hvid 502.328.42  02 METOD køkken med KROKTORP råhvide låger/skuffe-  Hvid 502.328.42  02 METOD køkken med KROKTORP råhvide låger/skuffe-
fronter/vitrinelåger og MAXIMERA letlukkende skuffer 30.637.- METOD 
skabsstel med hvid melaminfolie. KROKTORP lakerede låger/skuffefronter og 
vitrinelåger af hærdet glas. MAXIMERA skuffer af pulverlakeret stål/melaminfolie. 
VARNHEM knopper/greb af rustfrit stål. KARLBY bordplade af eg.  03 FINTORP 
stænger. Hvis du vil ha’ en længere stang, kan du sætte 2 FINTORP stænger 
sammen med et enkelt beslag. Forniklet stål. Design: Carina Bengs. Stang 
49.-/stk. L 57 cm. 402.138.39  Stang 59.-/stk. L 79 cm. 002.138.41  
04 STENSTORP køkkenø 2.599.- 2 faste hylder af rustfrit stål - et hygiejnisk, 
stærkt og holdbart materiale, der er nemt at gøre rent. Massiv eg. Design: Carina 
Bengs. L126×B79, H 90 cm. Hvid/eg 001.169.96

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Én hakker grøntsager, én skyller 
af, én laver maden og én dækker 
bord. bord. Indret dit køkken med for-
skellige zoner til fælles madlav-
ning, og få et køkken fuldt af liv. 

01 SENIOR stegegryde
med låg

429.-

Opbyg “porcelænszonen” 
præcis, som du vil, med 
METOD. Kombiner skuffer 
til servietter og bestik 
med vitrineskabe til glas 
og porcelæn.

03 FINTORP stang, 
L 57 cm

49.-/stk

04 STENSTORP 
køkkenø

2.599.-

Med stænger har du alt 
det, du skal bruge, lige 
ved hånden.

02 METOD/KROKTORP køkken:

30.637.-
Hvad indeholder prisen? 

Se side 318

IKEA hvidevarer: 

13.894.-
 Få mere at vide om IKEA 

hjælp til montering på 
side 313

10 m



Gør et gammelt køkken nyt. 
Nogle få, nye idéer kan gøre dit 
nuværende køkken nemmere at 
arbejde i og smukkere at se på.  

Installer belysning 
over køkkenbordet 
- så er det nemmere 
at se, når du hakker, 
skærer og måler af.

Udskift bordplade, blan-
dingsbatteri og vask - så får 

du et nyt arbejdsområde, 
og køkkenet får et nyt 

udseende. Et nyt IKEA blan-
dingsbatteri sparer vand.

Du behøver ikke at 
vælge skabe, der 

fylder hele væggen. 
Et vægskab som

OLOFSTORP er 
smukt alene.

Køkken 157

01 OLOFSTORP vægskab 999.- Vægskabet har 2 fytbare hylder, så du kan 
tilpasse afstanden mellem hylderne efter behov. Massiv fyr med bejdse og klar lak. 
Design: Marcus Arvonen. B75×D20, H 100 cm. Sort 502.198.45  02 RÅSKOG rul-
lebord 369.- Den midterste hylde er fytbar, og rullebordet er nemt at tilpasse, så 
den passer til de ting, du vil opbevare. For at opnå maksimal stabilitet skal skruerne 
efterspændes efter behov. Pulverlakeret stål. Design: Nike Karlsson. L35×B45, 
H 78 cm. Beige 202.718.92

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

En enkel stang gør en 
stor forskel. Den holder 
orden på køkkenbordet og 
sikrer, at alle dine ting er 
synlige og inden for ræk-
kevidde.

01 OLOFSTORP 
vægskab

999.-

02 RÅSKOG 
rullevogn

369.-

Få stil, opbevaring, mobilitet 
og arbejdsplads i dit køkken 
med ét enkelt produkt: En ny 
rullevogn. 

Sommetider kan lidt gøre 
meget. Udskift grebene, 
og gi’ køkkenet et helt 
nyt udseende. 



Produkter
Din hverdag er vigtig for dig. Og for os. Derfor gør vi 
altid alt, hvad vi kan for at designe boligindretnings-
produkter, der forbedrer livet derhjemme.
For os handler godt design ikke kun om at gi’ produk-
terne en fot form. Det handler om at skabe kvalitet, 
der holder, og gi’ hvert enkelt produkt en funktion, 
der gør hverdagen nemmere. Og at bruge materialer 
på en ressourcebevidst måde og gøre produkterne 
overkommelige i pris. Så du kan få et bedre liv der-
hjemme og samtidig ha’ penge til overs til andre ting. 
Vælg dine yndlingsting. Og se meget mere på 
IKEA.dk og i dit lokale varehus.

Nyhed  IKEA PS 2014 hjørnelænestol  
med puder  Se side 254.

1.999.-/stk

CYLINDER vaser/skål  
 Se side 254.

129.-/3 stk

SILLERUP tæppe
 Se side 190.

799.-

MELLTORP bord
 Se side 284.

249.-



04

05 TRYSIL sengestel 699.- Hovedgærdet er vinklet, så du kan sidde beha-
geligt i sengen og læse. Inkl. SKORVA midtersprosse, som er pakket separat. 
Folie/pulverlakeret stål. B165×L218, H 98 cm. Madrasmål 160×200 cm.
Hvidt 699.127.70  06 STOCKHOLM sengebord 599.- 2 af benene er indstil-
lelige og gi’r stabilitet, hvis gulvet er ujævnt. Lakeret. Design: Ola Wihlborg. 
B42×D42, H 50 cm. Gult 002.451.30  STOCKHOLM sengestel 5.199.- Hyn-
derne med betræk af læder er komfortable, når du sidder og læser. Lamel-
bund, madras og sengetøj sælges separat. Massiv ask med bejdse og klar lak/
kernelæder. B172×L223, H 92 cm. Madrasmål 160×200 cm. Brunt 590.142.03  
07 MALM serien. Lakeret. Design: Eva Lilja Löwenhielm. Sengestel, højt 
899.- Sengesiderne kan indstilles, så du kan bruge madrasser i forskellige tyk-
kelser. Madras og sengetøj sælges separat. B106×L209, H 100 cm. Madrasmål 
90×200 cm. 002.494.87  Kommode med 2 skuffer 249.- Ekstra rummelige 
skuffer gi’r mere plads til opbevaring. B40×D48, H 55 cm. Hvid 802.145.49  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

01 Nyhed NORNÄS sengestel 2.299.- Hovedgærdet er vinklet, så du kan sidde behageligt i sengen og læse. Massiv fyr med bejdse og klar lak. B176×L221, 
H 40 cm. Madrasmål 160×200 cm. 790.303.39  02 Nyhed NORNÄS sengebord 499.- Tilpas pladsen med den fytbare hylde. Massiv fyr. 402.825.59  03 HEMNES 
serien. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Sengestel 1.699.- Fremstillet af massivt træ, der er et holdbart naturmateriale med et varmt udseende. Skal bruges 
sammen med SKORVA midtersprosse, som er inkluderet i prisen, men pakket separat. B174×L211, H 122 cm. Madrasmål 160×200 cm. Sortbrunt 599.293.37  
Sengebord 399.- Letløbende skuffe med skuffestop. B46×D35, H 70 cm. Sortbrunt 901.212.34  04 LEIRVIK sengestel 799.- 17 lameller af lamellimet birk tilpas-
ser sig din kropsvægt og gør madrassen ekstra feksibel. Pulverlakeret stål. B168×L209, H 146 cm. Madrasmål 160×200 cm. Hvidt 990.066.49

160 Senge Scan siden

03 HEMNES sengebord 399.- 

06 STOCKHOLM sengebord 599.- 

HEMNES sengestel

1.699.-

TRYSIL sengestel

699.-

05 

Ta’ de svenske skoves fred-
fyldte skønhed med ind i dit 
soveværelse. NORNÄS møbler 
er fremstillet af massiv fyr, der 
vokser nord for polarcirklen, 
men træets naturlige lyse farve 
er varm og beroligende. Træerne 
vokser langsomt, og det gi’r et 
tæt og robust materiale – og 
mange års rolige nætter.

STOCKHOLM sengestel

5.199.-

Hynderne med betræk af 
kernelæder bli’r blødere 

med årene og gør sengen 
komfortabel at sidde 

og sove i.

07 MALM sengestel, højt 899.-  Kommode med 2 skuffer 249.-  

01 Nyhed  NORNÄS sengestel

2.299.-

02 Nyhed  NORNÄS 
sengebord

499.-

LEIRVIK sengestel

799.-



01

02 06

01 DUKEN sengestel 1.449.- Du kan vælge imellem et farvestrålende eller 
ensfarvet hvidt hovedgærde, fordi det bløde betræk har 2 sider. Skal bruges 
sammen med SKORVA midtersprosse, der er inkluderet i prisen, men pakket 
separat. Pulverlakeret stål/100% bomuld. B166×L215, H 107 cm. Madras-
mål 160×200 cm. Multifarvet 790.237.82   Nyhed IKEA PS 2014 bord 
med belysning 499.- Sengebord med 3 funktioner - bord, lampe og rum til 
magasiner. Pulverlakeret stål. Design: Tomek Rygalik. L68×B38, H 113 cm. 
Hvidt 202.636.46  02 MUSKEN sengestel 899.- Skal bruges sammen med 
SKORVA midtersprosse, der er inkluderet i prisen, men pakket separat. Folie/
pulverlakeret stål. B164×L207, H 115 cm. Madrasmål 160×200 cm. Brunt 
199.295.51  03 MALM sengestel, højt 1.599.- Ægte træfner gør, at sengen 
bliver smukkere med årene. Lamelbund, madras og sengetøj sælges separat. 
B176×L209, H 100 cm. Madrasmål 160×200 cm. Egetræsfner med hvid bejse 
og klar lak 190.225.49

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

04 STORÅ loftsengestel 1.799.- Stigen kan monteres i højre eller venstre 
side af sengen. Kræver en lofthøjde på min. 270 cm. Massiv fyr med bejdse 
og klar lak. B153×L213, H 214 cm. Madrasmål 140×200 cm. Hvid bejdse 
702.420.86  05 TARVA serien. Massiv, ubehandlet fyr. Sengestel 699.- Inkl. 
SKORVA midtersprosse som er pakket separat. B168×L207, H 95 cm. Madras-
mål 160×200 cm. 699.292.33  Sengebord 299.-/stk. B48×D39, H 62 cm. 
502.196.09  06 SVELVIK 1.199.- 17 lameller af lamellimet birk tilpasser sig 
din kropsvægt og gør madrassen ekstra feksibel. Inkl. SKORVA midtersprosse 
som er pakket separat. Pulverlakeret stål. B168×L203, H 119 cm. Madrasmål 
160×200 cm. Sort 898.895.61  07 NORDLI sengestel 1.699.- Inkl. SKORVA 
midtersprosse som er pakket separat. Lakeret. B165×L212, H 100 cm. 
Madrasmål 160×200 cm. Hvidt 699.031.48  SKOGN pude 299.-/stk. Nem at 
holde ren, fordi betrækket kan tages af og maskinvaskes. Betræk: Polyester/
bomuld. Fyld: Polyuretan. Design: Ola Wihlborg. B40×L65 cm. RÖSTÅNGA grå 
202.642.74

162 Senge Scan siden

Med et nyt betræk til hoved-
gærdet er det nemt at friske 
soveværelsets indretning op. 
Vi har mange forskellige at 
vælge imellem – men du kan 
også lave dit eget. Det er din 
seng, så du skal bare slå 
dig løs!

Nyhed  IKEA PS 2014 
bord med belysning

499.-

DUKEN sengestel

1.449.-

MUSKEN sengestel

899.-

Massiv, ubehandlet fyr er 
smukt, som det er. Det er 
også et perfekt udgangs-
punkt for dit personlige 
design.

TARVA sengestel

699.-

Puden kan monteres på det 
vinklede hovedgærde  og er 
perfekt, når du vil se tv eller 
læse i sengen.

NORDLI sengestel

1.699.-
SVELVIK sengestel

1.199.-

03 MALM sengestel, højt 1.599.- 04 STORÅ loftsengestel 1.799.- 

05 TARVA sengebord 299.-/stk. 

07 SKOGN pude 299.-/stk. 



01

03 BRUSALI sengestel med 4 sengeskuffer 1.699.- 

01 MALM seng med opbevaring 2.999.- Ægte træfner gør, at sengen bliver 
smukkere med årene. Asketræsfner med bejdse og klar lak. B176×L209, 
H 100 cm. 702.498.70  02 BRIMNES serien. Folie. Sengestel med opbeva-
ring 1.599.- Lamelbund sælges separat. B166×L206, H 47 cm. 399.029.37  
Hovedgærde med opbevaring 800.- Den øverste hylde har huller til lednin-

ger til lamper eller mobiltelefoner. B166×D28, H 111 cm. 802.287.11  
03 BRUSALI sengestel med 4 sengeskuffer 1.699.- De 4 store skuffer 
med hjul gi’r dig ekstra opbevaringsplads under sengen. Lamelbund sælges 
separat. Folie. B175×L206, H 46 cm. 499.292.86  04 FJELL sengestel med 
opbevaring 2.999.- De 4 store skuffer gi’r dig ekstra opbevaringsplads 
under sengen. Lamelbund sælges separat. Massiv fyr med bejdse og klar lak. 
B170×L209, H 114 cm. 199.101.08  05 BIRKELAND sengestel 2.799.- 
Lamelbund sælges separat. Lakeret B171×L210, H 119 cm. 399.062.66

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 HURDAL serien. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Sengestel med 4 
sengeskuffer 3.499.- De 4 store skuffer med hjul gi’r dig ekstra opbeva-

ringsplads under sengen. B173×L209, H 125 cm. 590.196.44  Sengebord 
549.- B49×D34, H 62 cm. 502.688.31  07 BRIMNES serien. Folie. Senge-
stel til sovesofa med 2 sengeskuffer 1.499.- 4 funktioner i 1 – siddeplads, 
enkeltseng, dobbeltseng og 2 store skuffer til opbevaring. B86×L205, H 57 cm.
Madrasmål 80×200 cm. 002.287.05  Sengebord 299.- Skuffen har plads til 
en elskinne til dine opladere. Kan kombineres med andre møbler i BRIMNES 
serien. B39×D41, H 53 cm. 102.349.42  08 MALM sengestel, højt, med 
4 sengeskuffer 2.399.- De 4 store skuffer med hjul gi’r dig ekstra opbeva-

ringsplads under sengen. Lamelbund sælges separat. Lakeret. B176×L209, 
H 38 cm. 999.316.11  

Alle de viste senge, undtagen BRIMNES stel til sovesofa, passer til madrasmål 
160x200 cm. Madrasser og sengetøj sælges separat.

164 Senge

Indkøbs- og leveringsservice 
Vi fnder og leverer 
dine varer til din adresse.

 Se mere på IKEA.dk
eller i varehuset.

Scan siden

02 BRIMNES sengestel med opbevaring 1.599.-  Hovedgærde med 
opbevaring 800.-

MALM seng med opbevaring

2.999.-
04 FJELL sengestel med opbeva-

ring 2.999.- 

08

Alle sengestel er forskellige 
takket være træets årer og 
de “uperfekte” knaster i det 
massive fyrretræ.

BRIMNES stel til sovesofa med 
2 sengeskuffer

1.499.-

MALM sengestel, højt, 
med 4 sengeskuffer

2.399.-

05 BIRKELAND sengestel 2.799.- 06 HURDAL sengestel med 4 sengeskuffer 3.499.-  Sengebord 549.-

07 BRIMNES sengebord 299.- 

Med 4 store sengeskuffer 
og opbevaring i hoved-
gærdet er det nemt at 
holde orden i sove-
værelset.



0201 03 SULTAN SINGÅS/SULTAN 
TJÖME kombination 1.398.-

02 HAMARVIK springmadras 799.- Fås i medium og fast hårdheds-
grad. Bonnellfjedre gi’r støtte til hele kroppen, så du får en rolig nattesøvn. 
B90×L200 cm. 21 cm tyk. Mørk beige 102.444.08  03 SULTAN SINGÅS 
boxmadras 1.099.- Pocketfjedre former sig efter din krop og holder din ryg 
lige. Hårdhedsgrad: Medium. B90×L200 cm. 25 cm tyk. Lysegrå 301.524.93  
SULTAN TJÖME topmadras 299.- Højspændstigt skum afhjælper tryk og 
giver god komfort. B90×L200 cm. 7 cm tyk. Hvid 601.525.14  04 SULTAN 
SILSAND boxmadras 1.299.-  1.099.- Aktive pocketfjedre reagerer 
uafhængigt af hinanden, støtter din krop, afhjælper trykpunkter og holder ryg-
søjlen lige. Hårdhedsgrad: Fast. B90×L200 cm. 10 cm tyk. Lysegrå 101.524.94  
SULTAN TJÖME topmadras 299.- 601.525.14  05 Nyhed MOSHULT 
skummadras 399.- Få god generel støtte og komfort med en feksibel skum-
madras. B90×L200 cm. 10 cm tyk. Hvid 302.723.39  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

166 Madrasser

04 SULTAN SILSAND/SULTAN TJÖME kombination 1.398.-

05

Nyhed SULTAN SKAUN/SULTAN TORÖD/BEISTAD kombination

10.796.-

HAMARVIK springmadras

799.-

 MOSHULT 
skummadras

399.-

En god nattesøvn begynder med 
den rigtige madras. Vores bedste 
madras er den, der passer perfekt 
til dig. Hvis du ikke elsker den ma-
dras, du vælger, har du 90 dage til 
at bytte den til en anden. Se mere 
på side 34.

Scan siden

Alle madrasser har 25 års 
garanti. Se mere på side 316.

Et komfortabelt lag 
højspændstigt skum følger 
dine bevægelser og 
gi’r ekstra støtte.

Højspændstigt skum 
afhjælper tryk og giver 
god komfort.

Nem at holde ren – betræk-
ket på de feste skum- og 
latexmadrasser kan tages af 
og maskinvaskes.

01 Nyhed SULTAN SKAUN boxmadras 3.399.-  3.199.- Prisen er inkl. 2 madrasser. Naturmaterialer som naturlatex, bomuld, uld og lyocell gi’r ekstra komfort 
og et behageligt soveklima med en ensartet temperatur. Hårdhedsgrad: Fast. Ben sælges separat. B90×L200 cm. 31 cm tyk. Lysegrå 401.685.73 SULTAN TORÖD 
topmadras 2.999.- Naturmaterialer som naturlatex, bomuld leder fugt bort og giver et behageligt soveklima med en ensartet temperatur. B180×L200 cm. 7 cm 
tyk. Lysegrå 401.808.10  BEITSTAD hovedgærde 1.399.- Betræk: Bomuld/lyocell/hør. H 110 cm. Natur 902.070.44



01 02 03 

04

168 Madrasser

SULTAN STAMNES/SULTAN TAFJORD 
kombination

2.598.-

Scan siden

›Sammenrullede spring-
madrasser, som f.eks. 
HÖVÅG, koster mindre at 
transportere og er nem-
mere at tage med hjem. 
I samarbejde med inge-
niører og designere er 
det lykkedes os at presse 
madrasserne sammen 
til transport og stadig-
væk bevare komfort og 
kvalitet. Efter 72 timer 
har madrassen fået sin 
oprindelige form igen.‹

Björn Götesson,  
emballagespecialist

HÖVÅG springmadras

1.199.-/stk

Laget af memoryskum for-
mer sig efter din krop og gi’r 
forbedret blodcirkulation, så 
du kan slappe helt af.

01 HÖVÅG springmadras med pocketfjedre 1.199.-/stk. Fås i medium 
og fast hårdhedsgrad. Du får støtte de steder, du har behov for det, med 
individuelt svøbte pocketfjedre, der arbejder uafhængigt af hinanden og følger 
kroppens konturer. Skal suppleres med en lamelbund eller underseng. Design: 
Synnöve Mork. B90×L200 cm. 24 cm tyk. Mørkegrå 502.445.24  
02 SULTAN STAMNES boxmadras 1.999.-  1.799.-   Toplag af højspænd-
stigt skum og ekstra vat øger komforten. Hårdhedsgrad: Medium. 
B90×L200 cm. 31 cm tyk. Hvid 102.033.42  SULTAN TAFJORD topmadras 
799.- Et 6 cm tykt lag memoryskum former sig efter kroppen og forbedrer 
blodcirkulationen til muskler og hud, så kroppen kan slappe helt af. 
B90×L200 cm. 7 cm tyk. Hvid 901.556.29  03 SULTAN SLÅSTAD boxma-
dras 499.- Fjedrene giver kroppen god støtte. Hårdhedsgrad: Blød. 
B90×L200 cm. 23 cm tyk. Mørkegrå 501.524.92  SULTAN TÅRSTA topma-
dras 249.- Skumfyld giver en blød overfade. B90×L200 cm. 4 cm tyk. 

Mørkegrå 301.525.15  04 HYLLESTAD springmadras med pocketfjedre 
2.799.- Fås i medium og fast hårdhedsgrad. Et lag memoryskum former sig 
efter kroppens konturer og afhjælper tryk, så du kan slappe helt af. 
B160×L200 cm. 27 cm tyk. Hvid 602.444.44  ENGERDAL underseng 
1.800.- Fjedrene giver kroppen god støtte. Ben sælges separat. H 20 cm. Hvid 
290.022.87

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

HYLLESTAD/ENGERDAL 
kombination

4.599.-

SULTAN SLÅSTAD/SULTAN TÅRSTA 
kombination

748.-

Hjemtransport
Vi leverer dine varer 
til dit hjem eller kontor. 

 Se mere på IKEA.dk, 
eller spørg i dit lokale varehus.

Slap helt af med en madras 
af memoyskum (fast ma-

dras) eller latex (medium), 
der former sig efter din krop.



02

03 GOSA SYREN pude, polyester 89.-/stk.

04 MYSA VETE dyne, varmegrad 3, fjer/dun 299.- 

07 MYSA STRÅ dyne, 
varmegrad 1, polyester  89.- 

06 MYSA VETE dyne, 
varmegrad 1, fjer/dun 249.- 

09

05 GOSA VÄDD pude, polyester 59.- 

10 GOSA PINJE pude, fjer/dun 
79.- 

12

08 MYSA STRÅ dyne, varmegrad 3, polyester 129.- 

11 JÄRNÖRT pude , fjer/dun 
349.-/stk.

01 IKEA 365+ MYSA dyne, varmegrad 6  379.- Tyk og tung dyne med 
lyocell og polyester, der er nem at holde, fordi det tørre hurtigt og derfor er god 
til allergikere. Fyld: 50% lyocell/50% polyester. 001.321.71  02 MYSA GRÄS 
dyne, varmegrad 1  19.- Tynd og let dyne med syntetisk for. Fyld: Polyester-
fbre. 401.314.24  03 GOSA SYREN pude til dig, der sover på ryggen 
89.-/stk. Mellemhøj pude med syntetisk fyld til dig, der foretrækker at sove på 
ryggen. Giver støtte til hoved og nakke og reducerer muskelspændinger. Fyld: 
100% polyestermikrofbre. 102.148.78  04 MYSA VETE dyne, varmegrad 3
299.- Mellemtyk dundyne, høj andel af dun i fyldet gør dynen blød, let, luftig 
og varmeisolerende. Fyld: 60% andedun/40% andefjer. 201.314.44  05 GOSA 
VÄDD pude til dig, der sover på siden 59.- Høj pude med syntetisk fyld til 
dig, der foretrækker at sove på siden. Holder hoved og nakke lige i forhold til 
rygsøjlen, så du kan slappe af. Fyld: Fiberkugler af polyester. 102.148.83   
Alle de viste dyner på disse 2 sider måler 140×200 cm. Alle de viste puder på 
disse 2 sider måler L60×B70 cm.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 MYSA VETE dyne, varmegrad 1  249.- Mellemtyk dundyn, høj andel af 
dun i fyldet gør dynen blød, let, luftig og varmeisolerende. Fyld: 60% ande-
dun/40% andefjer. 601.314.42  07 MYSA STRÅ dyne, varmegrad 1
89.- Tynd og let dyne med syntetisk for til dig, der tit har det for varmt og 
foretrækker en kølig dyne. Fyld: Polyesterfbre. 001.291.83  08 MYSA STRÅ 
dyne, varmegrad 3  129.- Yderstof af polyester/bomuld, der er nemt at hol-
de, fordi det tørrer hurtigt. Fyld: Polyesterfbre. 201.291.96  09 GOSA RAPS 
pude til dig, der sover på siden 229.- Høj pude med fyld af dun til dig, der 
foretrækker at sove på siden. Holder hoved og nakke lige i forhold til rygsøjlen, 
så du kan slappe af. Fyld: 60% andedun/40% andefjer. 702.148.75  10 GOSA 
PINJE pude til dig, der sover på siden 79.- Fyld: 90% andefjer/10% ande-
dun. 402.148.72  11 JÄRNÖRT pude til dig, der sover på siden 349.- Fast 
inderkerne af 60% dun/40% fjer, blødt yderfyld af 90% dun/10% fjer afhjæl-
per tryk på din nakke og dine skuldre. Betræk: 100% bomuld. Fyld: Dun/fjer.
702.326.57  12 GOSA SLÅN pude til dig, der sover på maven 9.- Fyld: 
Polyesterfbre. 302.148.77

Dyner og puder 171170 Dyner og puder

GOSA RAPS pude, fjer/dun

229.-/stk

01 IKEA 365+ MYSA dyne,  lyocell/
polyester, varmegrad 6 

379.-

GOSA SLÅN pude , 
polyester

9.-

MYSA GRÄS dyne, 
varmegrad 1

19.-
Med en varmegrad på 3 er 
denne mellemtykke dyne 
ideel, hvis du hverken har 
det for varmt eller for koldt 
om natten.

Sovekomfort er individuel. Hvis du ofte har det for 
varmt om natten, vil du sove bedre med en dyne med 
fibre, der leder fugt bort. Det gør lyocell, som er et 
genanvendeligt materiale udvundet af træ. Derfor har 
vi brugt det i denne dyne, der er nem at vedligeholde.



Selvom I deler seng, kan I få 
individuel komfort. Vælg den 
dyne, der passer bedst til dig, 
så undgår du, at din partner 
stjæler din dyne. Måske.

01 TOFSVIVA sengesæt 149.-/2 dele. Dynebetræk med skjulte trykknapper holder dynen på plads. Fås i forskellige størrelser. 100% bomuld. Design: Linda 
Sjunnesson. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Multifarvet 402.615.47  02 STENKLÖVER sengesæt 119.-/2 dele. Du kan nemt skifte stil 
i soveværelset, for dynebetrækket har forskellige farver på de 2 sider. Fås i forskellige størrelser. 100% bomuld. Design: Anna Svanfeldt Hillervik. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Hvidt/gråt 702.254.78  03 TUSENSKÖNA sengetæppe 249.- Fås også til dobbeltseng. 90% polyester/10% nylon. 
B150×L250 cm. Hvidt 202.480.19

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

04 ÄNGSSPIRA sengesæt 229.-/2 dele. Percales. Knitrende og køligt 
sengetøj fremstillet af fntrådet, tætvævet tekstil. 100% bomuldspercales. 
Design: N Aalto/P Laine. 502.299.91  05 STOCKHOLM sengesæt 
199.-/2 dele. Percales. Knitrende og køligt sengetøj fremstillet af fntrådet, 
tætvævet tekstil. 100% bomuldspercales. Design: Maria Vinka. 202.585.84  
06 FÄRGLAV sengesæt 179.-/2 dele. 50% lyocell/50% bomuld. Design: 
Pia Wallén. 802.299.18  07 Nyhed IKEA PS 2014 sengesæt 149.-/2 dele
Blanding af lyocell/bomuld, der absorberer og leder fugt bort og gi’r en beha-
gelig sovetemperatur. 50% lyocell/50% bomuld. 902.637.56  08 KRÅKRIS 
sengesæt 29.-/2 dele. 52% polyester/48% bomuld. Design: Paulin 
Machado. 802.504.53  09 ÄNGSSKÄRA sengesæt 79.-/2 dele. 100% 
bomuld. Design: Anna Salander. 802.299.42  04–09 Alle de viste dyne- og 
pudebetræk måler B140×L200 cm/L60×B70 cm. Fås i forskellige størrelser.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

04 ÄNGSSPIRA sengesæt 
229.-/2 dele

02

03

07

05 06 FÄRGLAV sengesæt 
179.-/2 dele 

08

09 ÄNGSSKÄRA sengesæt 79.-/2 dele

Sengesæt 173172 Sengesæt

KRÅKRIS sengesæt

29.-/2 dele

STOCKHOLM sengesæt

199.-/2 dele

Fremstillet af en blanding 
af bomuld og lyocell, der 
leder fugt bort fra kroppen. 
Dynebetrækket har lynlås, 
der holder dynen på plads.

01 TOFSVIVA sengesæt 

149.-/2 dele

Nyhed  IKEA PS 2014 sengesæt

149.-/2 dele



01 02

03  RÖDBINKA sengesæt 259.-/2 dele 10

04 EMMIE RUTA sengesæt 
159.-/2 dele

08 HÅLLROT sengesæt 99.-/2 dele

05 KUSTRUTA sengesæt 
179.-/2 dele

06 ALINA sengetæppe og pude-
betræk 299.- 

09 

07 PÄRLHYACINT sengesæt 
79.-/2 dele

04 EMMIE RUTA sengesæt 159.-/2 dele. Gennemfarvet. Tråden farves, 
før den væves. Giver blødt sengetøj. Beige/hvidt 002.199.56  05 KUSTRUTA 
sengesæt 179.-/2 dele. Gennemfarvet. Tråden farves, før den væves. 
Giver blødt sengetøj. Design: Inga Leo. Blåternet 802.584.87  06 ALINA 
sengetæppe og pudebetræk 299.- Betræk: 100% bomuld. Fyld: 100% 
polyesterfbre. Sengetæppe B180×L280 cm, pudebetræk L65×B65 cm. 
Hvidt 001.626.34  07 PÄRLHYACINT sengesæt 79.-/2 dele. Hvidt/stribet 
002.614.55  08 HÅLLROT sengesæt 99.-/2 dele. Hvidt/blomstermønster 
602.614.00  09 SÖTBLOMSTER sengesæt 99.-/2 dele. Design: Inga Leo. 
Hvidt/blåt 702.584.59  10 Nyhed STRANDKRYPA sengesæt 
119.-/2 dele. Design: Helle Vilén. Hvidt/blomstermønster 102.829.33  
04–05 og 07–10 100% bomuld. 
Alle de viste dyne- og pudebetræk måler B140×L200 cm/L60×B70 cm. Fås i 
forskellige størrelser.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Sengesæt 175174 Sengesæt

01 LINBLOMMA sengesæt 339.-/2 dele. Hør er et naturmateriale med 
fbre, der gi’r diskrete variationer i stoffet. Sengetøjet har en karakteristisk 
struktur og en mat overfade. Naturfarvet 802.177.41  02 DVALA sengesæt 
119.-/2 dele. 100 % bomuld. Hvidt 602.147.91  03 RÖDBINKA sengesæt 
259.-/2 dele. 100 % lyocell. Hvidt/blomstermønster 402.692.75  
De viste dyne- og pudebetræk måler B140×L200 cm/L60×B70 cm. Fås i 
forskellige størrelser.    

Bomuld er holdbar, føles 
blød mod huden – og er ideel 
til sengetøj. Se side 16 for at 
få oplysninger om, hvordan 
vi forbedrer den måde, 
bomuld bliver dyrket på 
– til fordel for dig, bomulds-
bønderne og miljøet.

Dette silkebløde sengetøj er 
lavet af satinvævet lyocell, 

der er fbre udvundet af 

træ. Det er blødt, stærkt og 
absorberende og holder dig 

dejlig varm – hele natten.

›Ud over at bruge 
bomuld, der er dyrket 
på en mere bæredygtig 
måde, undersøger vi 
andre tekstilmaterialer, 
der er gode for men-
nesker og miljø. Lyocell 
er et godt alternativ, 
fordi det er fremstillet 
af genanvendeligt træ. 
Sengetøj lavet af hør er 
også et godt valg og gi’r 
et andet udtryk og en 
anden komfort.‹

Anna Palmberg, produktud-
viklingstekniker

LINBLOMMA sengesæt

339.-/2 dele

DVALA sengesæt

119.-/2 dele

SÖTBLOMSTER sengesæt

99.-/2 dele

 STRANDKRYPA sengesæt 

119.-/2 dele

Jo mere du bruger sen-
getøjet, jo blødere og smuk-

kere bli’r det. Hør absorbe-
rer fugt og er åndbart, så du 

hverken får det for varmt 
eller for koldt.

EMMIE RUTA sengesæt

159.-/2 dele



01 PALMLILJA sengesæt 
199.-/2 dele

04 KARIT sengetæppe og pudebetræk 199.-/2 dele 

02 

06

03

05 VINRANKA sengesæt 229.-/2 dele

01 PALMLILJA sengesæt 199.-/2 dele. Dynebetræk med skjulte tryk-
knapper. 55% lyocell/45% bomuldssatin. Design: B B Becker/M Bache. Turkis 
702.204.85  02 GÄSPA sengesæt 229.-/2 dele.  199.-/2 dele. Dynebe-
træk med skjulte trykknapper. 100% bomuldssatin. Mørkegråt 302.147.78  
03 MALIN RUND sengesæt 119.-/2 dele. Dynebetræk med skjulte tryk-
knapper. 100% bomuld. Design: Niina Aalto. Multifarvet 302.249.23  
04 KARIT sengetæppe og pudebetræk 199.-/2 dele. Sengetæppe og 
pudebetræk er quiltet og derfor ekstra blødt. Betræk/fyld: 100% polyester. 
Sengetæppe B180×L280 cm, pudebetræk L40×B60 cm. Turkis 002.302.18  
05 VINRANKA sengesæt 229.-/2 dele. Dynebetræk med skjulte tryk-
knapper. Dynebetræk og pudebetræk med broderet, dekorativt mønster. 
100% bomuldssatin. Design: Linda Svensson Edevint. Lilla 302.298.31  
06 MAJVIVA sengesæt 79.-/2 dele. 100% bomuld. Design: Evalou Hauge. 
Hvidt/lilla 902.303.94  Alle de viste dyne- og pudebetræk måler B140×L200/
L60×B70 cm. Fås i forskellige størrelser.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

176 Sengesæt

PÄRLHYACINT
Det er skønt at slappe af i en seng med behage-
ligt sengetøj af 100% bomuld. Derfor bruger vi 
ikke optisk blegemiddel eller blegemiddel med 
klor. Disse kemikalier kan irritere følsom hud – 
og de er heller ikke gode for miljøet. Så kan vi 
alle sammen sove lidt roligere.

Dette sengetøj af bomuld 
er vendbart, så du risikerer 
ikke at vende vrangen ud.

Satinvævet sengetøj af 
bomuld er blødt og be-
hageligt at sove i, har en 
smuk glans og ser fot ud på 
din seng.

MAJVIVA sengesæt 

79.-/2 dele

PÄRLHYACINT sengesæt. Fås i forskellige størrelser. 
Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm.
Hvidt/stribet 002.614.55

79.-/2 dele
 Shop online på IKEA.dk 

MALIN RUND sengesæt

119.-/2 dele
GÄSPA sengesæt 229.-/2 dele

199.-/2 dele

 Se mere på side 327



01

04 INGERLISE gardiner 149.-/2 stk.   

02

03 SANELA gardiner 399.-/2 stk. 

05 MARJUN mørklægningsgardiner 349.-/2 stk. 

06

09 BOLLKAKTUS gardiner 179.-/2 stk.  TUPPLUR mørklægningsrulle-
gardin 119.- 

07

11

08 INGMARIE gardiner med gardinbånd 299.-/2 stk.

10 AINA gardiner 379.-/2 stk.

05 MARJUN mørklægningsgardiner 349.-/2 stk. 100% polyester. 
B145×L250 cm. Grå 002.567.41  06 Nyhed MURGRÖNA gardiner Nyhed B145×L250 cm. Grå 002.567.41  06 Nyhed MURGRÖNA gardiner 
129.-/2 stk. 65% polyester/35% bomuld. Design: Linda Sjunnesson. 
B145×L250 cm. Hvide/multifarvede 202.578.67  07 NORDIS tynde gardi-
ner 149.-/2 stk. 70% bomuld/30% polyester. B145×L250 cm. 202.545.19  
08 INGMARIE gardiner med gardinbånd 299.-/2 stk. Ramie er et natur-
materiale, der gi’r gardinerne en lidt ru struktur, som fltrerer lyset blødt. 

44% bomuld/56% ramie. B145×L250 cm. Multifarvede 702.619.23  
09 BOLLKAKTUS gardiner 179.-/2 stk. 65% polyester/35% bomuld. 
Design: Henna Jaakkola. B145×L250 cm. Hvide/sorte/pink 902.323.12  
TUPPLUR mørklægningsrullegardin 119.- Rullegardinet er uden snor 
og dermed ekstra sikkert for børn. 100% polyester/akrylplastbehandlet. 

B100×L195 cm. Sort 502.905.30  10 AINA gardiner 379.-/2 stk. 100% hør.  

B145×L250 cm. Hvide 102.180.89  11 BLEKVIVA gardiner med gardin-
bånd 229.-/2 stk. Jacquardvævning gi’r gardinet et diskret mønster med 

struktur. 100% polyester. B145×L250 cm. Rød 102.705.34

Gardiner 179178 Gardiner

01 SCHOTTIS jalousi 19.- Kan nemt klippes til i den ønskede størrelse. 

B90×L190 cm. 202.422.82  02 MARIAM gardiner 179.-/2 stk.  
149.-/2 stk. 100% bomuld. B145×L250 cm. 202.323.01  03 SANELA 
gardiner 399.-/2 stk. 100% bomuldsføjl. B140×L250 cm. 602.390.08  
04 INGERLISE gardiner 149.-/2 stk. 65% polyester/35% bomuld. 
B145×L250 cm. 402.323.43  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Disse tætvævede gardiner 
blokerer helt for lyset. De 
holder også vinterens kulde 
og sommerens varme ude.

Rullegardinet blokerer helt 
for lyset. Rul det op i dag-
timerne - gardinerne sikrer 
dig privatliv og lukker samti-
dig dagslys ind.

BLEKVIVA gardiner med
gardinbånd

229.-/2 stk

SCHOTTIS 
jalousi

19.-

MARIAM gardiner 179.-/2 stk.

149.-/2 stk Nyhed  MURGRÖNA gardiner 

129.-/2 stk

NORDIS tynde gardiner

149.-/2 stk

 Se mere på side 327



1 tæppe eller 2 gør gulvet
varmere, blødere, mere per-
sonligt og dæmper lyde. Vi har 
alt fra store tæpper med mar-
kante mønstre i stærke farver 
til små tæpper med enkle 
mønstre og diskrete farver. 
Dine fødder vil elske det.

01 ÅDUM tæppe 699.- Den tætte og tykke luv dæmper lyde og er blød at gå på. Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. Ø 195 cm. Rødt 
002.712.61  02 STOCKHOLM tæppe 1.299.- Fladvævet. Den slidstærke og smudsafvisende uldoverfade gør tæppet perfekt i stuen eller under spisebordet. 100% 

ren ny uld/100% bomuld. Design: Kazuyo Nomura. B170×L240 cm. Brunt 602.394.09  03 HAMPEN tæppe 279.- Tæppet er fremstillet af syntetiske fbre og er slid-
stærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. B133×L195 cm. Grønt 702.037.68  04 TÅSTRUP 
tæppe 299.- Den tykke luv dæmper lyde og er blød at gå på. Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. Design: HC Ericson. B133×L195 cm. 
Multifarvet 702.517.40        Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Tæpper 181180 Tæpper

05  Nyhed  RANDRUP 
 tæppe 299.- 

06

08 MORUM tæppe 449.- 

09

07

10 11 ULLGUMP tæppe  179.-  

05 Nyhed RANDERUP tæppe 299.- Tæppet er fremstillet af syntetiske fbre 

og er slidstærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. Luv: 100% polypropy-
len. Bagside: Syntetisk latex. B133×L195 cm. 102.836.78  06 GÅSER tæppe 
999.-  799.- Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. 
B133×L195 cm. 602.307.91  07 Nyhed  IKEA PS 2014 tæppe 699.- Tæp-
pet har et broderet mønster, der gi’r det dybde og struktur. 100% uld/100% 
bomuld. B128×L180 cm. 702.647.28  08 MORUM tæppe 449.- Tæppet er 
slidstærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. Slidfade: 100% popypropy-
len. Bagside: Syntetisk latex. B160×L230 cm. 202.035.63  09 HULSIG tæppe 
79.- Tæppet er slidstærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. Slidfade: 

100% popypropylen. Bagside: Latex. B120×L180 cm. 102.502.01  10 VRÅBY 
tæppe 499.- Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. 
B160×L230 cm. 302.836.77  11 ULLGUMP tæppe 179.- Tæppet er fremstil-
let af syntetiske fbre og er slidstærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. 

Luv: 100% polypropylen. Bagside: Syntetisk latex. B133×L195 cm. 702.561.58   

›Spejlet, tekstilerne og tæpperne i IKEA PS 2014 kol-
lektionen bygger på den samme skabelon, som er in-
spireret af dekorationer fra landområder i Østeuropa. 
Men til hvert enkelt tæppe er der brugt forskellige far-
ver og gentagelser til at skabe nye visuelle fortællinger 
– ligesom vi gør, når vi indretter vores hjem.‹

Margrethe Odgaard, designer 

Et fadvævet tæppe gør det 
nemt at trække stolene ud, 
når du skal støvsuge – og 
det er ideelt, f.eks. under 
spisebordet.

02

03

HULSIG tæppe

79.-

GÅSER tæppe 999.-

799.-

04 TÅSTRUP tæppe

299.-

01 ÅDUM tæppe

699.-

VRÅBY tæppe

499.-

Nyhed  IKEA PS 2014 tæppe 

699.-

 Se mere på side 327



VIRRING
Praktisk og smukt. Den tykke og korte luv 
gør overfaden blød at gå på og dæmper sam-
tidig lyde. VIRRING kombinerer fordelene ved 
naturfbre – skudgardet er stærk 100% jute 
– med fordelen ved syntetiske materialer, der 
gør tæppet slidstærkt, pletafvisende og nemt 
at vedligeholde.

VIRRING tæppe. Maskinvævet. Luv: 100% polypropylen. Bagside: 
Syntetisk latex. Design: Anna Salander. Ø 80 cm. Sort/hvidt 302.517.37 

79.-/stk
 Shop online på IKEA.dk

01

04

01 LUDDE fåreskind 199.- Uld er smudsafvisende og slidstærkt. Hvidt 
832.351.10  02 PERSISK KELIM GASHGAI tæppe 1.499.- Fladvævet. 
Håndvævet af dygtige håndværkere og derfor unikt. Alle mål er individuelle. 
100% uld. B125×L180 cm. 102.170.61  03 ÅKERKULLA tæppe 199.- Den 
tykke luv dæmper lyde og er blød at gå på. Luv: 100% polypropylen. Bagside: 
Syntetisk latex. Design: Eva Lundgreen. B80×L150 cm. Hvidt/multifarvet 
202.290.73  04 TÅNUM tæppe 29.-/stk. Fladvævet. Håndvævet af dygtige 
håndværkere og derfor unikt. 100% bomuld. Design: Erik Bertell. 
B60×L90 cm. Forskellige farver 302.126.75  05 OSTED tæppe 179.- Fladvæ-
vet. Tæppet er ideelt til trafkerede områder, f.eks. entreen, fordi det er nemt 
at støvsuge og vedligeholde. 100% sisal/100% polyester. B80×L140 cm. Natur 
502.703.15  06 SNEKKERSTEN tæppe 449.- Tæppet er fremstillet af synte-
tiske fbre og er slidstærkt, pletafvisende og nemt at vedligeholde. Slidfade: 
100% popypropylen. Bagside: Latex. B160×L230 cm. Gråt 102.290.40

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

182 Tæpper

LUDDE fåreskind

199.-

Dette mønster indgår i en 
kollektion, som er inspireret 
af tidligere tiders brylupper 
på landet i Sverige og fne 
sommerblomster.

Tæppet er fremstillet af 
sisal fra agaveplanten. 
Begge sider af det slid-
stærke tæppe kan bruges, 
så det holder i lang tid.

TÅNUM tæppe

29.-/stk

02 PERSISK KELIM GASHGAI 
tæppe 1.499.-

03 ÅKERKULLA tæppe 199.- 

05 OSTED tæppe 179.- 

Kludetæppet er fremstillet 
af rester fra vores øvrige 
tekstilproduktioner. Hvert 
eneste tæppe er unikt og 
smukt – og fås til en virkelig 
god pris.

06 SNEKKERSTEN 
tæppe 449.- 



01 RAGNBORG pudebetræk 69.-/stk. 100% bomuld. L40×B65 cm. 502.621.41  02 ÅKERGYLLEN pudebetræk 39.-/stk. 100% polyester. L40×B65 cm.
702.590.67  03 ÅKERKULLA pude 149.-/stk. Broderi gi’r puden struktur og glans. Betræk: 100% bomuld. Fyld: Andefjer. L60×B50 cm. Hvid/multifarvet 
902.457.34  04 SMÅNATE pudebetræk 29.-/stk. 100% bomuld. L50×B50 cm. 102.620.77  05 FJÄLLJUNG pudebetræk 79.-/stk. Du kan nemt variere udtryk-
ket, for de 2 sider har forskellige mønstre. 100% ramie. L50×B50 cm. 002.811.23  06 KRÅKRIS pude 9.-/stk. Betræk: 100% polyester. Fyld: Polyesterfbre. 

L35×B35 cm. 802.428.11  07 DVÄRGPALM pudebetræk 39.-/stk. 74% bomuld/26% polyester. L50×B50 cm. 802.621.49  08  IKEA PS 2014 pudebetræk 
79.-/stk. Betræk: 100% ramie. Fyld: Polyesterfbre. L50×B50 cm. 202.638.73  09 LUKTNYPON pudebetræk 79.-/stk. 100% polyester. L40×B65 cm. 
602.607.59      Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 KRÅKRIS pude

9.-/stk

Gør dit hjem 
mere personligt
›Et hjem er smukt, når det har personlighed! Tekstiler gør 
en stor forskel i hjemmets indretning. Tæpper, gardiner 
og puder skaber komfort, stemning og varme. De er bløde 
og gi’r farve og personlighed. Og de er nemme at udskifte. 
Igen og igen.‹

Emelie Knoester, sortimentschef

01 RAGNBORG pudebetræk

69.-/stk

07 DVÄRGPALM 
pudebetræk

39.-/stk

02 ÅKERGYLLEN 
pudebetræk

39.-/stk

09 LUKTNYPON 
pudebetræk

79.-/stk

08 IKEA PS 2014 
pudebetræk

79.-/stk

05 FJÄLLJUNG 
pudebetræk 

79.-/stk

04 SMÅNATE 
pudebetræk

29.-/stk

03 ÅKERKULLA pude

149.-/stk



01 PÄRLVIVA pudebetræk 29.- 100% bomuld. L50×B50 cm. 002.640.34  02 HEMNES sengestel til sovesofa med 3 sengeskuffer 2.999.- Se side 161.  
03 PÄRLHYACINT sengesæt 79.-/2 dele. Se side 177.  04 VITFJÄRIL pudebetræk 79.- 100% ramie. L40×B65 cm. Hvidt 302.640.37  05 HEMNES toilet-
bord med spejl 1.599.- Se side 80.  06 MYRTEN netgardiner 99.-/2 stk. 100% polyester. Design: Paulin Machado. B145×L250 cm. Hvide 502.619.19  
07 ÅRSTID væglampe 119.- Se side 270.  08 HEMNES sengebord 399.- Se side 161.  09 FÖRTJUST fyrfadsstage 15.- Se side 251.  10  IKEA PS 2014 
tæppe 599.- Se side 181.  11 KVARTÄR loftlampe 119.- Se side 274.

 Alle omtalte produkter på denne side kan bestilles online. 

12 SOFIA metervare 49.-/m. 100% bomuld. B 150 cm. Hvid/orange 202.289.88  13 SELJE sengebord 179.- Se side 72.    14 KARLABY/KARLSKOGA 
3-pers. sovesofa 1.699.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B205×D94, H 70 cm. Madrasmål 
120×200 cm. RANSTA hvid 299.265.28    15  IKEA PS 2014 pudebetræk 79.-/stk. 100% ramie. Design: Margrethe Odgaard. L50×B50 cm. Pink/gult 
802.638.70     16 TURBO garderobestativ 249.-  Se side 234.    17 ÖDESTRÄD sengesæt 59.-/2 dele. 52% polyester/48% bomuld. Design: Anna Salander. 
Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Orange 802.512.21    18  IKEA PS 1995 ur 229.- Uret er også et godt sted at opbevare småting. Pulverla-
keret stål/glas. Design: Thomas Eriksson. B28×D14, H 48 cm. Gult 802.719.07  

Stil 187186 Stil

Dekorativt

Blomstret

Romantisk

Friskt

Skandinavisk

Muntert

*UD¿VN

Markant

13 SELJE 
sengebord

179.-

07 ÅRSTID væglampe

119.-

03 PÄRLHYACINT sengesæt

79.-/2 dele

01 PÄRLVIVA 
pudebetræk 

29.-

06

05

14

12

11

02

15 IKEA PS 2014 
pudebetræk

79.-/stk

08

09

17 18

16

04

10 Nyhed  IKEA PS 
2014 tæppe

599.-



01 HEMNES sengestel 1.699.- Skal bruges sammen med SKORVA midtersprosse, der er inkluderet i prisen, men pakket separat. Massiv fyr med bejdse og klar 
lak. L211×B174, H 122 cm. Madrasmål 160×200 cm. 799.293.41  02 STRANDKRYPA sengesæt 119.-/2 dele. 100% bomuld. Design: Helle Vilén. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 102.829.33    03 SOCKERÄRT vase 99.- Emaljeret stål. Design: Sigga Heimis. H 22 cm. 801.484.65    04 HURDAL 
garderobeskab 2.999.- Se side 223.  05 HOLMSEL stol 369.- Rotting med bejdse og klar lak. B55×D52, H 76 cm. 002.610.35    06 RAGNBORG pudebetræk 
69.- 100% bomuld. Design: Synnöve Mork. L40×B65 cm. 902.621.39    07 BYHOLMA kurv 49.- Rotting med klar lak. B25×D29, H 15 cm. 001.590.14  
08 TÅNUM tæppe 29.- Se side 182.  09 RANARP arbejdslampe 299.- I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D. 302.313.15  

10 HINNERUP tæppe 299.- Maskinvævet. B133×L195 cm. 202.517.90    11 BOTKYRKA væghylde 199.- Rustfrit stål/pulverlakeret stål. B80×D20, H 20 cm. 
Gul 002.674.43    12 VILLSTAD lænestol 1.199.- Fast betræk: 97% polyester/3% nylon. Design: Carl Öjerstam. B77×D76, H 76 cm. Turkis 902.396.10  
13 KOPPAR bordlampe 119.- Glas. Ø 23, H 20 cm. I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D. Grå 102.199.89    14 HÄMTA karaffel 
69.- Glas/rustfrit stål/silikonegummi. 1,8 liter. 802.358.44    15 OTTIL pudebetræk 79.- Passer til inderpude 50×50 cm. 62% bomuld/38% polyester. Design: 
Synnöve Mork. L50×B50 cm. Gråt/multifarvet 002.572.22    16 GÄSPA sengesæt 379.-/3 dele.  349.-/3 dele. 100% bomuldssatin. Dynebetræk 
B240×L220 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 902.147.75  17 MALM sengestel, højt, med 4 sengeskuffer 2.399.- Skal bruges sammen med SKORVA midterspros-
se, der er inkluderet i prisen, men pakket separat. B176×L209, H 38 cm. Madrasmål 160×200 cm. 599.316.27  18 SANELA gardiner 399.-/2 stk. Se side 178.  

Stil 189188 Stil

6R¿VWLNHUHW

Moderne

Struktur

Harmoni

08 TÅNUM tæppe

29.-

09

05

06

03

02

04

07

12

17

16

15

18

14

10 HINNERUP tæppe

299.-
01 HEMNES sengestel

1.699.-

Landligt

Blomstrende

Håndværk

Naturligt

13 KOPPAR bordlampe 

119.-

11 BOTKYRKA væghylde

199.-



01– 02 STOCKHOLM vase. H 20 cm 299.-  Vase. H 40 cm 249.- Se side 254.    03 MALM kommode med 6 skuffer 999.- B160×D48, H 78 cm. 401.786.09   
04 STOCKHOLM sengesæt 349.-/3 dele. 100% bomuldspercales. Dynebetræk B240×L220 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 602.585.77     05 STOCKHOLM 
metervare 49.-/m. 100% bomuld. B 150 cm. 202.289.93  06 STOCKHOLM indskudsborde 1.499.-/2 stk. Se side 264.     07 UPPBO arbejdslampe 229.- 
H 85 cm. Du kan nemt pege lyset i den ønskede retning, fordi lampens arm og hoved er indstillelige. Forniklet aluminium/stål/plast. I denne lampe kan pærer i følgen-
de energiklasser anvendes: A++ til D. 002.313.45     08 STOCKHOLM stol 975.- Se side 288.     09 MALM sengestel, højt 1.599.- Skal bruges sammen med 
SKORVA midtersprosse, der er inkluderet i prisen, men pakket separat. Ægte træfner gør, at sengen bliver smukkere med årene. B176×L209, H 100 cm. Madrasmål 
160×200 cm. Egetræsfner med hvid bejdse og klar lak. 190.225.49  10 MALOU sengesæt 259.-/3 dele. Se side 192.    11 SILLERUP tæppe 799.- 
B200×L300 cm. 302.878.21  

12 BAROMETER arbejdslampe 299.- H 48 cm. I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D. 700.895.79     13 VILSUND tæppe 
499.- Maskinvævet. Design: Inga Leo. B160×L230 cm. 802.290.46     14 FJÄLLJUNG pudebetræk 79.- 100% ramie. L50×B50 cm. 002.811.23     15 FRÄKEN 
sengetæppe og 2 pudebetræk 499.- Betræk: 100% bomuld. Fyld: 100% polyesterfbre. Sengetæppe B260×L280 cm, pudebetræk L65×B65cm. 502.296.08   
16 HEMNES kommode med 2 skuffer 599.- Massiv fyr med bejdse og klar lak. B54×D38, H 66 cm. 502.426.19     17 JÄMNT krus 19.- Stentøj.  40 cl. 
002.560.53  18 HEMNES sengestel 1.699.- Se side 161.    19 NYPONROS sengesæt 199.-/2 dele. 100% bomuld. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk 
L60×B70 cm. Hvidt/blåt 502.148.19     20 HERMINE plaid 119.- 80% akryl/20% uld. B120×L180 cm. 202.121.62  

Stil 191190 Stil

Tidløst

Elegant

Stilrent

Lyst

17 JÄMNT krus

19.-

16 HEMNES kommode 
med 2 skuffer

599.-

12

20

01

02

04

07

14

18

13 VILSUND tæppe

499.-

Mørkt

Detaljeret

Hyggeligt

Matchende

09

03 MALM kommode 
med 6 skuffer

999.-

15

11 SILLERUP tæppe

799.-

08

06

05

10

19



01 STRIND sofabord 599.- Inkl. hjul. Forniklet stål/hærdet glas. Design: Ehlén Johansson. Ø 50, H 62 cm. 201.571.08    02 LUKTNYPON pudebetræk 79.- 
100% polyester. L40×B65 cm. 602.607.59    03 GERREBO billede 169.- Motiv: Andrea Byrne. B50×H70 cm. 002.322.17  04 NYHED KLABB bordlampe 229.- 
Aluminium/100% polyestermikrofbre. Design: Monika Mulder. Ø 13, H 44 cm. I denne lampe kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D. 402.802.25  
05 BLADIS kasse med låg 99.- Pandanusblade med tonet og klar lak/karton. B27×D35, H 18 cm. Sort 502.193.55    06 WERNA mørklægningsgardiner 
269.-/2 stk.  249.-/2 stk.  100% polyester. B145×L250 cm. 102.060.48    07 MALOU sengesæt 259.-/3 dele. 100% bomuld. Dynebetræk B240×L220 cm, 
pudebetræk L60×B70 cm. 002.148.12  08 MALM sengestel, højt, med 4 sengeskuffer 2.299.- Se side 162. 

09 BJÖRNLOKA sengesæt 179.-/2 dele. 100% bomuld. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. 402.409.65  10 VETTRE sengebord 299.- 
Pulverlakeret stål. Design: T Christensen/K Legaard. B46×D46, H 67 cm. Turkis 002.226.28  11 ARÖD arbejdslampe 299.- Se side 268.  12 HURDAL kommode 
med 5 skuffer 1.999.- Se side 233.  13 FABRIKÖR vitrineskab 1.299.- Pulverlakeret stål/hærdet glas. B57×D47, H 150 cm. 002.422.78  14 URSULA pudebe-
træk 99.- Passer til inderpude 65×65 cm. 100% ramie. L65×B65 cm. 302.812.73  15 BERTA RUTA metervare 59.-/m. Her syet til en pude. 100% bomuld. 
B 150 cm. 502.237.29  16 BACKABRO/MATTARP sovesofa med chaiselong 6.199.- Opbevaringsplads under chaiselongen. Låget står åbent, så du nemt og 
sikkert kan tage ting ud og lægge ting på plads. Betræk: 53% hør/47% viskose. B248×D88/150, H 71 cm. Madrasmål 140×200 cm. RISANE natur 490.068.35  
17 DEKAD vækkeur 49.- B10×H14 cm. 501.875.66  

Stil 193192 Stil

Klassisk

Matchende

Elegant

Overdådigt 04   KLABB
bordlampe

229.-

06 WERNA 
mørklægningsgardiner
 269.-/2 stk.

249.-/2 stk

01
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05

08
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16 BACKABRO/MATTARP 
sovesofa med chaiselong

6.199.- 17 DEKAD vækkeur

49.-

10

13
09

Traditionelt

Rustikt

Slidstærkt

Naturligt

15

11 ARÖD arbejdslampe

299.-

14

12

07

 Se mere på side 327



13 ÅFJÄRDEN badehåndklæde 
79.-/stk. 

04 FÄRGLAV badehåndklæde 
79.-/stk. 

02 TOFTBO badeværelsestæppe 
79.- 

06 05 DRAGAN badeværelsessæt 
79.-/2 stk.

03

07 HÄREN håndklæde 14.-/stk 08   LILLSKÄR badefor-
hæng 69.- 

10 LOSJÖN knager 49.-/5 stk.       01 ENUDDEN knagerække til dør 
29.- 

11 

15 TVINGEN gæstehåndklæde 9.- 14

12

01 ENUDDEN knagerække til dør 29.- Pulverlakeret stål. Design: Inma 
Bermudez. B35×H13 cm. Hvid 602.516.65  02 HÄREN håndklæde 
14.-/stk. 100% bomuld. B50×L100 cm. Orange 002.670.61  TOFTBO 
badeværelsestæppe 79.- Fremstillet af mikrofbre, som er ekstra blødt, 
fugtabsorberende og tørrer hurtigt. B60×L90 cm. Orange 902.670.90  
03 Nyhed STUGVIK krog med sugekop 59.-/4 stk. Plast/syntetisk 
gummi. Forskellige farver 602.881.93  04 FÄRGLAV badehåndklæde 
79.-/stk. 90% bomuld/10% polyester. B70×L140 cm. Hvidt/mørkegråt 
702.276.27  05 DRAGAN badeværelsessæt 79.-/2 dele. Størrelser: 
15×10×11 cm og 17×12×12 cm. Bambus med klar lak. 402.226.07  
06 STUGVIK kurv med sugekop 79.- Plast/syntetisk gummi. B28×D17, 
H 19 cm. Hvid 502.493.81  07 HÄREN håndklæde 14.-/stk. 100% bomuld. 
B50×L100 cm. Grønt 501.635.89  08 Nyhed LILLSKÄR badeforhæng 69.- 
Tætvævet og vandafvisende polyester. B180×L200 cm. Multifarvet 602.735.11  
09 TOFTBO badeværelsestæppe 79.- B60×L90 cm. Grønt 102.093.39

10 LOSJÖN knopper 49.-/5 stk. Nemme at montere på væggen. Fastgør 
knopperne til væggen med den selvklæbende tape, eller skru dem fast. Plast. 
Design: Maria Vinka. Forskellige farver 902.257.93  11 STORJORM spejl 
med integreret belysning 499.- Integrerede LED pærer. Spejlglas/plast. 
Design: Henrik Preutz. Ø 47 cm. Hvidt 502.481.26  12 TVINGEN håndklæde 
29.- 100% bomuld. Design: Anna Salander. B50×L100 cm. Hvidt 602.495.83  
13 ÅFJÄRDEN badehåndklæde 79.-/stk. Frottéhåndklæde, der er ekstra 
tykt, blødt og meget fugtabsorberende (vægt 600 g/m²). 100% bomuld. 
B70×L140 cm. Hvidt 201.906.26  14 VARPAN badeværelsessæt 
9.-/3 dele. Indeholder: 1 tandbørsteholder, Ø 8, H 11 cm, 1 sæbepumpe, 
Ø 8, H 11 cm, 1 sæbeskål, 12×8×2 cm. Plast. Design: Ola Wihlborg. Hvidt 
302.264.65  15 TVINGEN gæstehåndklæde 9.- 100% bomuld. Design: 
Anna Salander. B30×L50 cm. Hvidt/gult 402.495.84

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

194 Badeværelsestilbehør og -tekstiler

Integrerede LED pærer gi’r 
et ensartet lys uden irriter-
ende skygger, så du nemt 
kan lægge makeup.

Disse diskrete og stilfulde 
håndklæder er bløde og 
meget absorberende – og de 
er slidstærke nok til at blive 
brugt hver dag.

Du behøver ikke bore huller 
i væggen. Disse kroge har 

sugekopper og sidder godt 
fast på glas, spejle og fiser.

  STUGVIK krog med sugekop

59.-/4 stk

VARPAN 
badeværelsessæt

9.-/3 dele

HÄREN håndklæde

14.-/stk TVINGEN håndklæde 

29.-

›TVINGEN har enkle, 
flotte farver og motiver 
og er sjov for familier 
med børn. Måske husker 
børnene at børste 
tænder, hvis de har 
et “tandbørstehånd-
klæde”.‹

Anna Salander, designer

09 TOFTBO badeværelsestæppe 
79.- 

STORJORM spejl med 
integreret belysning

499.-

STUGVIK kurv med 
sugekop

79.-
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02 KVARNÅN badelagen 89.-/stk.   03 FRÄJEN badelagen 89.-/stk. 

07

04

05 06 IMMELN hjørnehylde til bruse-
badet, 3 etager 149.- 

08 SVARTSJÖN toiletpapirholder 
19.- 

09

12 SVARTSJÖN sæbeskål 19.-   Krus 19.-

10

01 Nyhed INGEBORG badehåndklæde 49.-/stk. 100% bomuld. Design: 
S Edholm/L Ullenius. B70×L140 cm. Hvidt/turkis 002.674.00  02 KVARNÅN
badelagen 89.-/stk. 100% bomuld. Design: S Edholm/L Ullenius. 
B100×L150 cm. Hvidt/turkis 602.674.02  03 FRÄJEN badelagen 89.-/stk. 
100% bomuld. B100×L150 cm. Turkis 101.591.98  04 HJÄLMAREN hånd-
klædestang, 4 arme 119.- Pulverlakeret stål. Design: T Christensen/
K Legaard. B46×D5,5, H 16 cm. 802.435.99  05 TRENSUM spejl 79.-Den ene 
side har forstørrelsesspejl. Spejlglas/rustfrit stål. Ø 17, H 33 cm. 245.244.85  
06 IMMELN hjørnehylde til brusebadet, 3 etager 149.- Med sugekop, der 
sidder godt fast på glatte overfader. Pulverlakeret/galvaniseret stål. Design: 
Nike Karlsson. B28×D20, H 56 cm. 802.526.21  07 SVARTSJÖN dobbelt-
krog 9.- Pulverlakeret stål. Design: Nike Karlsson. H 8 cm. Sort 802.643.94  
08 SVARTSJÖN toiletpapirholder 19.- Massiv fyr/pulverlakeret stål. 
Design: Nike Karlsson. Sort 402.643.86

09 NÄCKTEN gæstehåndklæde 2.-/stk. 100% bomuld. B30×L50 cm. Hvidt 
502.150.84  10 INGEBORG badeforhæng 79.- Tætvævet og vandafvisende 
polyester. Skal suppleres med ringe til badeforhæng. 100% polyester. Design: 
S Edholm/L Ullenius. B180×L200 cm. Hvidt/turkis 802.673.97  
11 ÅFJÄRDEN badehåndklæde 79.-/stk. Frottéhåndklæde, der er ekstra 
tykt, blødt og meget fugtabsorberende (vægt 600 g/m²). 100% bomuld. 
B70×L140 cm. Blågrønt 401.906.11  12 SVARTSJÖN serien. Plast. Design: 
Nike Karlsson. Turkis. Sæbeskål 19.- 002.643.88  Sæbepumpe 39.- 
3,5 dl. 202.643.92  Krus 19.- 902.649.68  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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01 Nyhed  INGEBORG badehåndklæde

49.-/stk

Nyhed  INGEBORG badeforhæng 

79.-

NÄCKTEN gæste-
håndklæde

2.-/stk

Ha’ alle dine ting til bruse-
badet lige ved hånden på 
denne smarte hjørnehylde. 
Du behøver ikke engang at 
bore for at fastgøre den til 
væggen.

HJÄLMAREN hånd-
klædestang, 4 arme 

 119.-

SVARTSJÖN 
sæbepumpe

39.-

02

03

11 ÅFJÄRDEN badehåndklæde 79.-/stk. 

SVARTSJÖN 
dobbeltkrog

9.-

TRENSUM spejl 

79.-



05 SILVERÅN bænk  med 
opbevaring 299.-

01 Nyhed GUNNERN spejlskab med 1 låge 259.- Hylde med kant holder 
tingene på plads. Pulverlakeret stål/spejlglas. Design: T Christensen/
K Legaard.B31×D12,4, H 62 cm. Blåt 602.620.89  02 RÅGRUND vask/hjør-
nereol 219.- Bambus med klar lak. Design: David Wahl. B34×D34, H 60 cm. 
402.530.76  03 HEMNES reol 549.- De åbne hylder gi’r et godt overblik 
og gør det nemt at nå tingene. Lakeret. Design: T Christensen/K Legaard. 
B42×D37, H 172 cm. Hvid 302.176.54  04 BYGEL rullebord 179.- Toppladen 
kan vendes og bruges som bakke. Stål/plast. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B39×D59, H 98 cm. Hvidt/sølvfarvet 601.777.03  05 SILVERÅN bænk med 
opbevaring 299.- Folie. Design: T Christensen/K Legaard. B54,4×D35, 
H 46,6 cm. Hvid 402.745.21  06 BOLMEN taburet 39.- Plast. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. B44×D35, H 25 cm. Blå 902.913.30  
07 Nyhed GUNNERN søjlebord 199.- Den forhøjede kant omkring bord-
pladen forhindrer ting i at glide ned. Pulverlakeret stål. Design: T Christensen/
K Legaard. Ø 38, H 74,7 cm. Gråt 702.828.31

11

08 RÖNNSKÄR reol til vask 259.- Pulverlakeret stål. Design: Jon Karlsson. 
B57×D42, H 70 cm. Sort 900.937.59  09 KLAMPEN rullebord 439.-/stk. 
Folie/pulverlakeret stål. Design: Inma Bermudez. L38×B25, H 75 cm. 
Sortbrunt 402.574.23  10 HJÄLMAREN vægreol 599.- Lakeret/pulverla-
keret stål. Design: T Christensen/K Legaard. B50×D35, H 190 cm. Sortbrun 
602.467.68  11 Nyhed IKEA PS 2014 piedestal 199.-/stk. Du kan dekore-
re med planter på en visuelt spændende måde med hylder i forskellige højder. 
De 2 nederste hylder har plads til urtepotteskjulere med en diameter på maks. 
21 cm. De 4 øverste hylder har plads til urtepotteskjulere med en diameter på 
14 cm. Pulverlakeret stål/plast. Design: David Wahl. H 3 m. Hvid 902.575.95

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06

Nyhed  IKEA PS 2014 piedestal

199.-/stk

Lav en fot udstilling på 
forholdsvis lidt plads. 

Fastgør den mellem gulvet 
og loftet – eller brug den 

udendørs.  

BOLMEN taburet 

39.-

HJÄLMAREN vægreol 

599.-

01

04
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Nyhed  GUNNERN 
spejlskab med 1 låge

259.-

BYGEL rullebord

179.-

02 RÅGRUND vask/hjørnereol 
219.- 

03 HEMNES reol 549.-

07

Nyhed  GUNNERN 
søjlebord 

199.-

Et retrodesign i holdbart, 
lakeret stål, der også 

er fot i andre rum. 
Afrundede kanter giver 

et blødere udtryk.

Det ligner træ, men er fak-
tisk bambus. Det feksible 
naturmateriale er både let 

og stærkt.

Scan siden

08 RÖNNSKÄR reol til vask 259.- 09 KLAMPEN rullebord 439.-/stk. 10



01

05 GODMORGON/ODENSVIK skab med 2 skuffer og vask 2.099.- 

02 

04 11

03 VITEMÖLLA væglampe 149.- 

06 HEMNES/RÄTTVIKEN skab 
med 2 skuffer og vask  1.599.- 

08 ÖSTANÅ spot 229.- 09 10

12   SILVERÅN/HAMNVIKEN skab med 2 låger 
og vask 1.039.-

01 GODMORGON/BRÅVIKEN skab med 2 skuffer og vask 1.499.-
Folie/marmorgranulat. B62×D49, H 68 cm. Egetræsmønster med hvid bejdse 
699.030.68  02 LILLÅNGEN skab til vask med 1 låge 899.-  699.- Inkl. 
håndklædekrog, sæbeskål og bakke af rustfrit stål. Folie/keramik. B40×D41, 
H 92 cm. Sortbrunt 298.940.56  03 VITEMÖLLA væglampe 149.- Stål/
plast/glas. Design: P Amsell/B Berlin. H 28 cm. 002.387.66  04 VITEMÖLLA 
3 spot 379.- Stål/plast/glas. Design: P Amsell/B Berlin. L 75 cm. 102.387.80  
05 GODMORGON/ODENSVIK skab med 2 skuffer og vask 2.099.- 
Højglansfolie/keramik. B83×D49, H 64 cm. Grå højglans 398.749.39  
06 HEMNES/RÄTTVIKEN skab med 2 skuffer og vask 1.599.- Massiv 
birk med bejdse og klar lak/keramik. B63×D49, H 89 cm. Sortbrun bejdse 
799.030.96
Blandingsbatterier sælges separat.  03–04 I disse lamper kan pærer i 
følgende energiklasser anvendes: A++ til D.

 07 HEMNES/ODENSVIK skab med 2 skuffer og vask 1.899.- Lak/
keramik. B83×D49, H 89 cm. Hvidt 499.031.11  08 ÖSTANÅ spot 229.- Stål/
plast/glas. Design: Inma Bermudez. H 21 cm. Hvid 702.285.04    
09 SILVERÅN/LILLÅNGEN skab med 2 låger og vask 1.099.-  899.- 
Skabet har lille dybde og er perfekt i et lille badeværelse. Folie/keramik. 
B63×D27, H 93,5 cm. Hvidt 990.203.82  10 ÖSTANÅ væglampe 99.- Glas/
plast/stål. Design: Inma Bermudez. H 18 cm. Hvid 502.285.76  
11 GODMORGON/ODENSVIK skab med 2 skuffer og vask 1.599.-
Højglansfolie/keramik. B103×D49, H 64 cm. Hvidt 590.234.91  12 Nyhed 
SILVERÅN/HAMNVIKEN skab med 2 låger og vask 1.039.- Massiv fyr 
med bejdse og klar lak/keramik. B63×D45, H 90,5 cm. Lysebrunt 390.203.80  
Blandingsbatterier sælges separat. 08+10 I disse lamper kan pærer i følgende  Blandingsbatterier sælges separat. 08+10 I disse lamper kan pærer i følgende 
energiklasser anvendes: A++ til D.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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Rummelige, letlukkende 
skuffer med fuldt 

udtræk gør det nemt at 
organisere og nå alle 
dine personlige ting.

Du kan montere lampen, 
så den vender op eller ned. 

Se bedre ved spejlet eller 
vasken med denne ind-

byggede LED lampe.

VITEMÖLLA 
3 spot

379.-

Installation
Vores professionelle installation 
af badeværelse omfatter VVS- og 
elarbejde.

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

Scan siden

GODMORGON/BRÅVIKEN 
skab med 2 skuffer og vask 

1.499.-

ÖSTANÅ væglampe 

99.-

07 HEMNES/ODENSVIK skab med 
2 skuffer og vask 1.899.-   

GODMORGON/ODENSVIK 
skab med 2 skuffer og vask 

1.599.-

LILLÅNGEN skab 899.-

699.-

SILVERÅN/LILLÅNGEN 
skab med 2 låger og 
vask  1.099.-

899.-

 Se mere på side 327 

 Se mere på side 327 



01

06  GODMORGON spejlskab med 
2 låger 1.699.-   LED skabs-/væg-
belysning 449.- 

03 SILVERÅN spejlskab 399.- 

05

04 HEMNES spejlskab med 1 låge 
749.- 

01 GODMORGON højskab 1.499.- Inkl. 1 fast og 5 fytbare hylder. 3 hylder er af glas. Højglansfolie/hærdet glas. 
B40×D30, H 192 cm. Grå højglans 602.189.68  02 SILVERÅN hjørneskab 739.- Inkl. 2 faste og 4 fytbare hylder. 
Massiv fyr med bejdse og klar lak. B40×D32, H 183,5 cm. Lysebrunt 290.204.65  03 SILVERÅN spejlskab 399.- Inkl. 2 
fytbare hylder. Massiv fyr med bejdse og klar lak/spejlglas. Design: T Christensen/K Legaard. B60×D14, H 68 cm. Lyse-

brunt 302.707.69  04 HEMNES spejlskab med 1 låge 749.- Inkl. 3 fytbare hylder. Massiv fyr med bejdse og klar lak/
spejlglas. Design: T Christensen/K Legaard. B63×D16, H 98 cm. Sortbrun bejdse 302.176.73  05 STORJORM spejlskab 
med 1 låge/integreret belysning 999.- Integrerede LED pærer. Folie/hærdet glas/spejlglas. Design: Henrik Preutz. 
B40×D21, H 64 cm. Hvidt 002.481.19  06 GODMORGON spejlskab med 2 låger 1.699.- Forskellige vægmaterialer 
kræver forskellige typer skruer/rawlplugs. Brug de skruer/rawlplugs, der passer til væggene i dit hjem (sælges separat). 
Folie/spejlglas. B80×D14, H 96 cm. 302.189.98  GODMORGON LED skabs-/vægbelysning 449.- Gi’r et ensartet lys, 
der oplyser området omkring et spejl og en vask. Aluminium/plast. Design: C Martin/M Elebäck. L 80 cm. Fast installation. 
102.509.13

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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SILVERÅN hjørneskab

739.-

GODMORGON 
højskab

1.499.-
STORJORM spejlskab med
1 låge/integreret belysning

999.-

Du kan nemt udnytte 
pladsen i dit badeværelse 
ved at placere dette skab i 

et uudnyttet hjørne. Døren 
kan monteres i højre eller 

venstre side.

Den integrerede LED belys-
ning gi’r et godt og skarpt 
lys, når du gør dig klar om 

morgenen.

Derfor elsker vi 
MOLGER taburet 
med opbevaring

MOLGER taburet med opbevaring. Massiv pop-

pel med bejdse og klar lak. Design: Richard Clack. 
Mørkebrun 902.414.58

199.-
 Shop online på IKEA.dk

Pladsbesparende 
opbevaring og sid-

deplads i ét

02

Især praktisk i små 
badeværelser – måler 
B37xD37, H 50 cm

Den ser godt ud sam-

men med andre 
badeværelsesprodukter 
i MOLGER serien

Fremstillet af massiv 
poppel og lakeret 
for at bevare træets 
naturlige egenskaber



01 02

04 UTELEK sengesæt 149.-/2 dele 

03 08

10

01 Nyhed BUSUNGE vokseseng 999.- Madras og sengetøj sælges separat. 
Lakeret/folie. Design: Carl Öjerstam. B90×L138/208, H 79 cm. Madrasmål 
80×200 cm. Lys pink 902.290.17  02 KRITTER sengestel og sengehest 
449.- Madras og sengetøj sælges separat. Lak/plast. Design: Anna Efverlund. 
B75×L165, H 67 cm. Madrasmål 70×160 cm. Hvidt 801.251.24  03 Nyhed 
LEKANDE sengetæppe 149.- 100% bomuld. Design: Malin Gyllensvaan. 
B120×L180 cm. 802.689.81  04 UTELEK sengesæt 149.-/2 dele. 
50% bomuld/50% lyocell. Design: Malin Gyllensvaan. Dynebetræk 
B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Multifarvet 102.644.15  
05 SUNDVIK stel til vokseseng med lamelbund 1.049.-  Kan trækkes ud 
efterhånden som dit barn vokser. L137/207×B91, H 80 cm. Madrasmål 
80×200 cm. Hvidt 490.460.68

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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05 SUNDVIK stel til vokseseng med lamelbund 

1.049.-
11

Scan siden 

Børn vokser hurtigt fra 
deres ting. Bortset fra denne 

vokseseng, som er enkel 
og sikker og altid har den 

rigtige størrelse.

Nyhed  BUSUNGE vokseseng

999.-

KRITTER sengestel 
med sengehest

449.-

Nyhed  LEKANDE 
sengetæppe

149.-

06 MYDAL køjeseng 949.- 07 BOLLKÄR bold 59.-   
BOLLTOKIG bold 59.- 

09 FLAXA sengestel med opbevaring og lamelbund 1.239.-    
Hovedgærde med opbevaring 529.-

Sove, opbevare, læse og 
lege – denne STUVA kom-
bination er fot og sikker
og gi’r dit barn sit helt 
eget sted.

Nyhed  STUVA loftseng 
kombination med 
3 skuffer/2 låger

2.989.-

06 MYDAL køjeseng 949.- Stigen kan monteres i højre eller venstre side af 
sengen. Massiv fyr. B97×L206, H 157 cm. Madrasmål 90×200 cm. 001.024.52  
07 BOLLKÄR bold 59.- 100% polyester. Design: Malin Unnborn. Ø 33 cm. 
Orange 402.735.12  BOLLTOKIG bold 59.- Ø 27 cm. Gul 302.735.17  
08 Nyhed STUVA loftseng med skuffer/2 låger 2.989.- B99×L207, 
H 207 cm. Madrasmål 90×200 cm. 490.258.05  09 FLAXA serien. Lakeret. 
Design: Inma Bermudez. Sengestel med opbevaring og lamelbund 
1.239.-  B98×L207, H 45 cm. Madrasmål 90×200 cm. Hvidt 090.319.12  
Hovedgærde med opbevaring 529.- Hovedgærdet har åbne hylder og et 
skjult opbevaringselement med hjul, der kan trækkes ud. B97×D30, H 100 cm. 
002.479.64  10 PIMPLA sengesæt 149.-/2 dele. 100% bomuld. Design: 
Malin Unnborn. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Gråt 
302.731.31  11 Nyhed  BENRANGEL sengesæt 149.-/2 dele. 100% 
bomuld. Dynebetræk B140×L200 cm, pudebetræk L60×B70 cm. Blåt/gråt 
802.726.38

PIMPLA sengesæt

149.-/2 dele

›Jeg kan godt li’, at 
8-12-årige er umiddel-
bare og siger deres me-
ning. Da vi arbejdede 
med denne tekstilkollek-
tion, var det vigtigste at 
lytte, være sammen og 
ha’ det sjovt. Vi var enige 
om, at godt design skal 
være overraskende og 
sjovt og aldrig må føles 
barnligt. Formålet med 
design til større børn 
er måske at få os til lidt 
oftere at føle, at vi er i 
en skateboardpark, et 
indkøbscenter eller 
et hobbyrum.‹

Malin Unnborn, designer

Nyhed  BENRANGEL sengesæt

149.-/2 dele



01 Nyhed GUNGGUNG gynge 129.- Anbefales fra 3 år. 100% polyester. Design: Tina Christensen. Maks. belastning 70 kg. Maks. lofthøjde 270 cm. Grøn 
702.439.72  02 Nyhed IKEA PS 2014 balancebænk 349.- Hjælper med at udvikle børnenes koordinerings- og balanceevne. Massiv birk med bejdse og klar lak. 
Design: Henrik Preutz. L140×B27 cm. 402.629.57  03 Nyhed TRÄNING jonglørsæt 199.- Hjælper med at udvikle børnenes sociale færdigheder og motorik. 
Design: Tina Christensen. 102.589.52  04 Nyhed PLUFSIG gymnastikmåtte, kan foldes sammen 199.-/stk. Anbefales fra 18 måneder. Plast. Design: Tina 
Christensen. B78×L185 cm. Grøn 102.628.31

05 SKYLTA markedsbod til børn 
75.- 

06 SUNDVIK stol 119.- 
Skrivebord 229.-

08

07 LJUSA LED lommelygte, hånddrevet 39.-/stk.
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05 SKYLTA markedsbod til børn 75.- Bølgepap. B82×D37, H 143 cm. 
302.457.27  06 SUNDVIK serien. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Hvid. 
Stol 119.- B28×D29, H 55 cm. 601.963.58  Skrivebord 229.- L58×B45, 
H 55 cm. 102.016.73  07 LJUSA LED lommelygte, hånddrevet 39.-/stk. 
20-30 omdrejninger giver ca. 1½ minuts lys. Plast. Design: Anna Efverlund. 
301.908.57  08 UTTER bord og 2 taburetter 99.- Kan bruges både ude og 
inde. Taburetterne kan stables eller skubbes ind under bordet og sparer plads, 
når de ikke er i brug. Forstærket plast. Design: K Hagberg/M Hagberg. Bord 
L58×B42, H 43 cm. Rød 502.023.88  09 MÅLA serien. Forskellige farver. 
Selvlysende glittermaling 75.-/8 stk. 702.662.99  Geléblækpenne 
39.-/8 stk. 202.661.74  10 LILLABO serien. Anbefales fra 18 måneder. 
Design: Henrik Johansson.  Legetøjsfgurer 39.-/5 stk. 602.426.14  Garage 
med kranvogn 99.- 201.714.73

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

01 Nyhed  GUNGUNG 
gynge

129.-
02 Nyhed  IKEA PS 2014 
balancebænk

349.-

04 Nyhed  PLUFSIG gymnastikmåtte,
kan foldes sammen

199.-/stk

03 Nyhed  TRÄNING  
jonglørsæt

199.-

Børn har brug for at lege – det 
er sådan, de udvikler sig til vel-
afbalancerede voksne. Vi bad 
en svensk cirkusvirksomhed 
om at hjælpe os med at gi’ børn 
lyst til at hoppe, jonglere og ge-
nerelt blive mere aktive. Resul-
tatet er disse sjove produkter. 
Prøv dem endelig derhjemme! 

Kræver ikke batterier. 
Lommelygten skal trækkes 
op og er et sjovt stykke 
legetøj, der har et vigtigt 
budskab om energi og 
elektricitet.

UTTER bord og 
2 taburetter

99.-
›Vi vil forbedre livet 
derhjemme for alle men-
nesker – også børn. Og 
prisen må ikke være en 
hindring. Det er derfor, 
vi designer prislappen
først. UTTER er et 
eksempel, vi er særligt 
stolte af.‹

K Hagberg/M Hagberg,  
designere

LILLABO legetøjsfgurer

39.-/5 stk

10 LILLABO garage med kranvogn 99.- 09 MÅLA geléblækpenne 39.-/8 stk.

MÅLA selvlysende glittermaling

75.-/8 stk



01 02

01 Nyhed SUNDVIK garderobeskab 1.199.- Massiv fyr med bejdse og 
klar lak. Design: Jon Karlsson. B80×D50, H 171 cm. Hvidt 102.696.96  
02 IKEA PS FÅNGST hængeopbevaring med 6 rum 29.-/stk. Det er sjovt 
at rydde op og sortere, når man kan kaste til måls samtidig. 100% polyester. 
Design: A Huldén/S Dahlman. Ø 29, L 168 cm. 400.961.66  Grøn 701.155.78  
03 STUVA opbevaring med skuffer 770.- Folie/lakeret. B60×D50, 
H 128 cm. 290.177.45
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04 VESSLA opbevaring med hjul 45.- Plast. L39×B39, H 28 cm. 800.985.16  
Låg 15.- Lågets design gør, at VESSLA boks med hjul også kan stables. 
L40×B40, H 2 cm. Hvidt 700.648.85  05 MICKE skrivebord 299.- Kan place-
res midt i et rum, fordi bagsiden er lakeret. B73×D50, H 75 cm. 202.522.85  
06 TROFAST opbevaringskombination med bokse 464.- B99×D44, 
H 94 cm. 790.327.67  07 STUVA bænk med opbevaring 600.-/stk.
En lav opbevaringsløsning gør det nemt for børn at nå og rydde op i deres ting. 
Folie/lakeret. B90×D50, H 50 cm. 398.737.32  08 Nyhed BUSUNGE serien. 
Lakeret/folie. Design: Carl Öjerstam. Garderobeskab 749.- B80×D52, 
H 139 cm. Mellemblåt 002.290.12  Kommode med 2 skuffer 499.- 
B80×D40, H 75 cm. Lys pink 202.290.11  09 HENSVIK skab/hyldekom-
bination 599.- Folie/lakeret. B75×D41, H 161 cm. 500.772.47 10 ORDNA 
minikommode med 5 skuffer 75.-  B52×D33, H 26 cm. 002.379.17  
11 TROGEN bænk med opbevaring 449.- Låget lukker langsomt. 
Reducerer risikoen for, at barnet får fngrene i klemme. B70×D39, H 50 cm. 
002.685.41      Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Garderobeskabets størrelse 
passer til børn, er fremtillet 
af massiv fyr i en robust og 

tidløs stil og får dit barn til at 
føle sig helt voksen. IKEA PS FÅNGST 

hængeopbevaring 
med 6 rum

29.-/stk

05 MICKE skrivebord 

299.-
06 TROFAST opbevaringskombination med bokse 464.- 

07 08 Nyhed BUSUNGE garderobeskab 749.- 

09 

10 ORDNA minikommode med 
5 skuffer 75.- 

11 TROGEN bænk med 
opbevaring 449.- 

HENSVIK skab/hyldekombination

599.-

04

03 STUVA opbevaring med 
skuffer 770.-  

Scan siden

Du kan sidde på den og 
lægge legetøj i den. Fås både 
med indstillelige fødder og 
hjul. Mange farver at vælge 
imellem.

STUVA bænk med opbevaring

600.-/stk

Nyhed  SUNDVIK 
garderobeskab

1.199.-

Hjemtransport
Vi kan levere dine varer direkte til dit 
hjem eller kontor.  

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

VESSLA opbevaring 
med hjul og låg

60.-

Nyhed  BUSUNGE 
kommode med 2 skuffer

499.-



02 PYTTELILLA sovepose 119.- 

07 

06 

12

1110 FANTASIDJUR sengesæt til 
tremmeseng 49.-/2 dele 

01 GONATT tremmeseng 1.199.- Madras og sengetøj sælges separat. 
B66×L123, H 103 cm. Madrasmål 60×120 cm. 502.015.34  02 PYTTELILLA 
sovepose 119.- Bomuld/polyester. Design: Wiebke Braasch. B49×L84 cm. 
Mørkeblå/grøn 502.520.00  03 GULLIVER tremmeseng 529.- Madras og 
sengetøj sælges separat. Massiv bøg med bejdse og klar lak/bøgetræsfner. 

B66×L123, H 80 cm. Madrasmål 60×120 cm. Hvid 102.485.19

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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03  

04 09

04 SNIGLAR tremmeseng 329.- Madras og sengetøj sælges separat. 
Massiv, ubehandlet bøg. B66×L124, H 80 cm. 302.485.37  05 SPÖKA LED 
natlampe 99.-/stk. Denne lampe indeholder indbyggede LED pærer. 
Pærerne i lampen kan ikke udskiftes. Hvid/turkis 701.509.82  Hvid/rød 
901.509.76  06 STUVA tremmeseng med skuffer 1.319.-  Madras og 
sengetøj sælges separat. B66×L126, H 86 cm. Madrasmål 60×120 cm. Hvid/
sort 999.284.92  07 Nyhed SUNDVIK puslebord/kommode 999.- Massiv 
fyr med bejdse og klar lak. Design: Jon Karlsson. B79×D51/87, H 99/108 cm. 
Hvidt 902.567.27  08 TUTIG pusletæppe 49.- Kan maskinvaskes og er nem 
at gøre ren. 100% bomuld. B70×L90 cm. Grå/hvid 102.566.13  09 Nyhed 
NANIG sengesæt til tremmeseng 129.-/3 dele. Sættet betsår af dyne- 
og pudebetræk samt lagen. 50% bomuld/50% lyocell. Pink 902.824.39   
10 FANTASIDJUR sengesæt til tremmeseng 49.-/2 dele. 100% bomuld. 
902.342.50  11 SNIGLAR puslebord 199.- Massiv bøg. L72×B53, H 87 cm. 
Bøg/hvidt 200.452.05  12 PATRULL babyalarm. Normalpris 299.- IKEA 
FAMILY medlemspris 269.-  602.534.81  

01

SNIGLAR 
tremmeseng

329.-

Sengebunden af nylon er 
meget let og utrolig stærk 
og gi’r den ventilation, der 
er nødvendig for at få et 
behageligt soveklima.

08 TUTIG pusletæppe 49.-  

Disse søde små natlamper 
holder farlige monstre 
på afstand. LED pærer 
bli’r ikke varme og bruger 
meget lidt energi.

GONATT tremmeseng

1.199.-

Er du overrasket over vores store udvalg af tremme-
senge? Du skal bare vælge den stil og de særlige funk-
tioner, du kan li’. Sengebundene er godt ventilerede, 
så uanset hvad du vælger, sover dit barn komfortabelt 
og sikkert. Først når vi vil lade vores egne børn sove i 
sengene, tilbyder vi dine at gøre det samme.

SNIGLAR puslebord

199.-

GULLIVER tremmeseng

529.-

STUVA tremmeseng med skuffer

1.319.-

Scan siden

Nyhed  NANIG sengesæt 
til tremmeseng

129.-/3 dele

Nyhed  SUNDVIK pusle-
bord/kommode

999.-

05 SPÖKA LED natlampe 99.-/stk. 

Ude af syne – men altid 
inden for hørevidde. 

Bælteclips på voksen-
enheden gør det muligt at 

ta’ alarmen med dig, når 
du går rundt derhjemme.

12 PATRULL babyalarm
IKEA FAMILY medlemspris

269.- 
Normalpris: 299.-



02 LÄTTSAM badekar 45.-  04 AGAM juniorstol 299.- 

07 BÖRJA babykrus med låg 15.- 

05 LEOPARD højstol med bakke 
429.- 

06

09 SMASKA skåle 25.-/3 stk.  Tallerkener 25.-/3 stk.  Madeskeer og 
babyskeer 25.-/6 stk.  KLADD RANDIG hagesmække 15.-/2 stk. 

01 LOCKIG potte 45.- Skridsikkert materiale på undersiden. Potten glider 
ikke væk, når dit barn skal bruge den. Anbefales fra 12 måneder. Plast/gummi. 
Design: Monika Mulder. L36×B27, H 28 cm. Hvid/grøn 601.931.28  
02 LÄTTSAM badekar 45.- Står fast takket være det skridsikre materiale på 
undersiden. Plast/gummi. Design: Tina Christensen. L71×B43, H 20 cm. Hvidt/
grønt 402.484.43  STÄNKA frotté med hætte 49.- 100% bomuld. Design: 
Wiebke Braasch. B125×L60 cm. Lyseblå/grøn 402.520.10  
03 FÖRSIKTIG taburet 15.- Skridsikkert betræk på oversiden reducerer 
risikoen for, at barnet glider. Plast/gummi. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
B37×D24, H 13 cm. Hvid/grøn 602.484.18

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

 Børnenes IKEA 213212 Børnenes IKEA

08 SMÅGLI tallerken/skål 39.- 

04 AGAM juniorstol 299.- B41×D43, H 79 cm. 902.535.35  05 LEOPARD 
højstol med bakke 429.- Du kan tage bakken af, så den er nem at gøre ren. 
B50×D58, H 87 cm. 702.024.05  06 ANTILOP højstol med sikkerhedssele 
99.- B58×D62, H 90 cm. Hvid/sølvfarvet 702.799.42/802.799.46  07 BÖRJA 
babykrus med låg 15.- 202.138.83  08 BÖRJA madeske og babyske 9.- 
Den lille ske er nem at holde om, når din barn lærer at spise selv. 401.992.87  
SMÅGLI tallerken/skål 39.- Den brede og fade bund og den skridsikre un-
derside holder tallerkenen og skålen på plads, så det er nemt for børn at spise 
af dem. 302.083.48  09 SMASKA serien. Plast. Design: Monika Mulder. Skåle 
25.-/3 stk. Fremstillet af plast, der både tåler opvaskemaskine og mikroovn. 
Ø 13 cm. 301.453.32  Tallerkener 25.-/3 stk. Fremstillet af plast, der både 
tåler opvaskemaskine og mikroovn. Ø 18 cm. 001.375.74  Madeskeer og 
babyskeer 25.-/6 stk.  Den lille ske er nem at holde om, når din barn lærer at 
spise selv. 501.375.76  KLADD RANDIG hagesmække 15.-/2 stk. 100% 
PEVA. 301.780.06

ANTILOP højstol med 
sikkerhedssele

99.-De store greb gør det nemt 
for dit barn selv at holde 
koppen. Det tætsluttende 
låg forhindrer spild.

BÖRJA madeske
og babyske

9.-

Dit barn sidder sikkert 
ved bordet sammen med 
resten af familien – vores 
højstole gennemgår verdens 
strengeste sikkerhedstest.

IKEA kan også hjælpe din 
virksomhed.

 Se mere på IKEA.dk

I de første spændende måneder opfylder vores sorti-
ment af babyudstyr alle hverdagens praktiske behov, 
som nye forældre bli’r mødt med. Ligger mit barn godt? 
Er materialerne sikre? Er produktet pålideligt og vel-
designet? Ja, selvfølgelig! Vi ved, at du ønsker det bed-
ste for dit barn – og vi sørger for, at du får det.

LOCKIG potte

45.-

01

STÄNKA frotté med hætte

49.-

03 FÖRSIKTIG taburet

15.-



01 02 03 04

0605
01–02 PAX garderobeskab 6.490.- Kræver en lofthøjde på min. 240 cm. 
Folie/hærdet glas. B150×D66, H 236,4 cm. Egetræsmønster med hvid bejdse/
INNFJORDEN hvidt glas 890.324.46  

KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 

2 KOMPLEMENT garderobestænger 75 cm, 1 KOMPLEMENT opdeler til 
udtræksbakke 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT stelopdeler 50×58 cm, 
4 KOMPLEMENT skuffer med glasfront 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræks-
multibøjle, 2 KOMPLEMENT udtræksbakker 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT 
udtræksbuksebøjle 50×58 cm, 3 KOMPLEMENT hylder 75×58 cm,  
1 KOMPLEMENT multibøjle, KOMPLEMENT lukkemekanisme (1 pakke 
à 2 stk.).

03–04 PAX garderobeskab 5.060.- Kræver en lofthøjde på min. 240 cm. 
Folie. B200×D66, H 236,4 cm. Hvidt/HASVIK hvid højglans 090.257.27  

KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 

2 KOMPLEMENT garderobestænger 100 cm, 1 KOMPLEMENT stelopdeler
50×58 cm, 4 KOMPLEMENT metalkurve 100×58 cm, 4 KOMPLEMENT metal-
kurve 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræksmultibøjle, KOMPLEMENT udtræks-
stænger til kurve (8 pakker à 2 stk.), 3 KOMPLEMENT hylder 100×58 cm og 
1 KOMPLEMENT multibøjle.

05–06 PAX garderobeskab 4.835.- Kræver en lofthøjde på min. 240 cm. 
Folie/hærdet glas/spejlglas. B200×D44, H 236,4 cm. Sortbrun/AULI spejlglas/
UGGDAL gråt glas 490.256.74  

KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 

2 KOMPLEMENT udtræksgarderobestænger 100×35 cm, KOMPLEMENT 
udtræksstænger til kurve (7 pakker à 2 stk.), 4 KOMPLEMENT hylder 
100×35 cm, 7 KOMPLEMENT trådkurve 100×35 cm og KOMPLEMENT lukke-
mekanisme (1 pakke à 2 stk.).  

Belysning og SKUBB bokse sælges separat.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

214 Tøjopbevaring

Montering

Lad os hjælpe dig med at montere 
dine nye møbler. 

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

PAX/INNFJORDEN 
garderobeskab

Døre og stel:

4.240.-

Indretning:

2.250.-

Samlet pris:

6.490.-

Scan siden

PAX/HASVIK 
garderobeskab

Døre og stel:

3.240.-

Indretning:

1.820.-

Samlet pris:

5.060.-

PAX/AULI/UGGDAL 
garderobeskab 

Døre og stel:

3705.-

Indretning:

1.130.-

Samlet pris:

4.835.-

Skydedøre er ikke i vejen 
for andre møbler - eller dine 
knæ. Så bliver dine mor-
gener lidt nemmere.

Du sparer plads – og penge 
– ved at kombinere en 

skydedør med et spejl i fuld 
kropslængde.

Dette garderobeskab 
er kun 44 cm dybt. Den 
smarte indretning gi’r dig 
velorganiseret opbeva-
ring og optager kun lidt 
gulvplads.



01 02 03 04

0605
01–02 PAX garderobeskab 6.010.- Kræver en lofthøjde på min. 
240 cm. Folie/hærdet glas. B150×D66, H 236,4 cm. Sortbrun/FÄRVIK hvidt 
glas 890.257.90    
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
2 KOMPLEMENT garderobestænger 75 cm, 1 KOMPLEMENT opdeler til 
udtræksbakke 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT stelopdeler 50×58 cm, 
4 KOMPLEMENT skuffer 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræksmultibøjle 58 cm, 
2 KOMPLEMENT udtræksbakker 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræksbukse- 
bøjle 50×58 cm, 3 KOMPLEMENT hylder 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT multibøjle 
og KOMPLEMENT lukkemekanisme (1 pakke à 2 stk.).  

03–04 PAX garderobeskab 4.930.- Kræver en lofthøjde på min. 240 cm. 
Folie/egetræsfner med bejdse og klar lak. B150×D66, H 236,4 cm. Egetræs- 
mønster med hvid bejdse/ILSENG egetræsfner med hvid bejdse 990.257.61  
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
2 KOMPLEMENT garderobestænger 75 cm, 4 KOMPLEMENT skuffer 75×58 cm, 
1 KOMPLEMENT udtræksbakke 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræksbukse-
bøjle 75×58 cm, 4 KOMPLEMENT hylder 75×58 cm, KOMPLEMENT skostativ 
til udtræksbakke 75×58 cm (1 pakke à 2 stk.), 1 KOMPLEMENT multibøjle og  
KOMPLEMENT lukkemekanisme (1 pakke à 2 stk.).  

05–06 PAX garderobeskab 3.400.- Kræver en lofthøjde på min. 240 cm. 
Folie/lak. B200×D66, H 236,4 cm. Hvidt/BERGSFJORD hvid 590.257.15
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
2 KOMPLEMENT garderobestænger 100 cm, KOMPLEMENT udtræksstænger 
til kurve 58 cm (4 pakker à 2 stk.), 6 KOMPLEMENT hylder 100×58 cm og 
4 KOMPLEMENT trådkurve 100×58 cm.  

Belysning og SKUBB bokse sælges separat.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

216 Tøjopbevaring

PAX garderobeskab fås i 
mange forskellige stør-
relser og design – og der er 
uendelig mange måder at 
indrette det på.

Scan siden

PAX/ILSENG 
garderobeskab 

Døre og stel:

3.190.-
Indretning:

1.740.-
Samlet pris:

4.930.-

PAX/BERGSFJORD 
garderobeskab 

Døre og stel:

2.640.-
Indretning:

760.-
Samlet pris:

3.400.-

PAX/FÄRVIK 
garderobeskab 

Døre og stel:

3.990.-
Indretning:

2.020.-
Samlet pris:

6.010.-



03

01 02 04 05

0706

01–03 PAX garderobeskab 3.190.- Kræver en lofthøjde på min. 237 cm. 
Folie. B100×D60, H 236,4 cm. Hvidt/VINTERBO hvid 590.257.77  
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
1 KOMPLEMENT garderobestang 100 cm, 1 KOMPLEMENT stelopdeler 
100×58 cm, 2 KOMPLEMENT skuffer 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræksmul-
tibøjle, 3 KOMPLEMENT udtræksbakker 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT udtræks-
buksebøjle 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT hylde 100×58 cm, 1 KOMPLEMENT 
skostativ til udtræksbakke, 1 KOMPLEMENT multibøjle.  

04–05 PAX garderobeskab 2.360.- Kræver en lofthøjde på min. 237 cm. 
Folie. B100×D60, H 236,4 cm. Sortbrunt/FARDAL turkis højglans 790.256.77  
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
1 KOMPLEMENT garderobestang 100 cm, 1 KOMPLEMENT stelopdeler 
50×58 cm, 4 KOMPLEMENT udtræksstænger til kurve, 1 KOMPLEMENT hylde 
100×58 cm, 4 KOMPLEMENT trådkurve 50×58 cm.

06–07 PAX garderobeskab 1.890.- Kræver en lofthøjde på min. 237 cm. 
Folie/lak. B100×D38, H 236,4 cm. Hvidt/SANDSET hvid 390.256.41  
KOMPLEMENT indretning i denne kombination: 
2 KOMPLEMENT udtræksgarderobestænger 100×35 cm, 2 KOMPLEMENT 
hylder 100×35 cm, 1 KOMPLEMENT skohylde 100×35 cm.

Belysning og SKUBB bokse sælges separat.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

218 Tøjopbevaring

Denne overfade har et 
usædvanligt 3D-bølgemøn-
ster – en smart produk-
tionsteknik hjælper os 
med at fremstille det til en 
brøkdel af den pris, man 
ville forvente.

Scan siden

PAX/VINTERBO 
garderobeskab 

Døre og stel:

2.040.-

Indretning:

1.150.-

Samlet pris:

3.190.-

PAX/SANDSET 
garderobeskab 

Døre og stel:

1.570.-

Indretning:

320.-

Samlet pris:

1.890.-

PAX/FARDAL 
garderobeskab 

Døre og stel:

1.800.-

Indretning:

560.-

Samlet pris:

2.360.-

Du kan designe dit perfekte 
garderobeskab med det 
enkle PAX indretningsværk-
tøj på IKEA.dk

Et garderobeskab med lille 
dybde er ideelt, når pladsen 

er trang – f.eks. i entreen.

Denne multibøjle er et prak-
tisk sted at hænge dit tøj, 

når det skal luftes, stryges, 
eller når du prøver, hvad du 

skal ha’ på.



02 HYFS skoboks 49.-/stk

05 KOMPLEMENT skuffe med glasfront 280.-/stk.

03 KOMPLEMENT multibøjle 10.- 

01 KOMPLEMENT smykkeindsats til udtræksbakke. B 25 cm 50.-/stk  
B 50 cm 70.-/stk  

06 KOMPLEMENT opdeler til udtræksbakke 50.-   
STRIBERG LED lysskinne L 92 cm 219.-

07

09 KOMPLEMENT skuffe 160.-/stk. 

1110 KOMPLEMENT udtræksmulti-

bøjle 50.- 

12 KOMPLEMENT udtræksbakke 120.-  Skostativ til udtræksbakke 
30.-/2 stk.

01 KOMPLEMENT smykkeindsatser. Passer til KOMPLEMENT udtræks-
bakke. Smykkeindsats til udtræksbakke 50.-/stk. B25×D58, H 2,5 cm. 
002.542.14  Smykkeindsats til udtræksbakke 70.-/stk. B50×D58 cm. 
502.542.16  02 HYFS skoboks 49.-/stk. Boksen åbnes forfra, så det altid er 
nemt at få fat på dine sko, også hvis du stabler fere bokse oven på hinanden. 
Passer til PAX garderobestel, D 35 cm. B30×D34, H 11 cm. 802.640.25  
03 KOMPLEMENT multibøjle 10.- Bøjlen gi’r dig mere plads uden for dit 
garderobeskab og er et praktisk sted at hænge dit tøj, når det skal luftes, stry-
ges eller du vil sætte tøj sammen på nye måder. Passer til både skydedøre og 
almindelige døre. Maks. belastning 5 kg. B16,5×D8,5, H 5 cm. 602.571.82  
04 KOMPLEMENT udtræksgarderobestang 80.- B100×D35 cm. 
302.569.66  05 KOMPLEMENT skuffe med glasfront 280.-/stk. Skuffen 
med glasfront gi’r dig et hurtigt overblik over indholdet, og dit garderobeskab 
får et let og luftigt udtryk. B100×D58, H 16 cm. 402.467.12  
06 KOMPLEMENT opdeler til udtræksbakke 50.- 18 rum. B100×D58 cm. 
602.467.92  STRIBERG LED lysskinner. Disse lamper indeholder indbyggede 
LED pærer. Pærerne i lamperne kan ikke udskiftes. LED lysskinne 119.-/stk. 
L 42 cm. 202.676.25  LED lysskinne 179.-/stk. L 67 cm. 002.676.26  LED 
lysskinne 219.-/stk. L 92 cm. 802.676.27  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

07 HYFS kasser 39.-/3 stk. Størrelser: 2 stk. 10×11×11 cm. 1 stk. 
20×19,5×11 cm. 502.640.17  08 KOMPLEMENT metalkurv 120.-/stk. Me-
talkurven gi’r god luftcirkulation og er perfekt til opbevaring af tøj, der er lagt 
sammen, strømper og tilbehør. B50×D58 cm. 902.573.31  09 KOMPLEMENT 
udtræksbuksebøjle 150.- Buksebøjlen har holdere med dobbelte løkker, så 
du kan hænge fere par bukser på hver holder. 902.573.50  KOMPLEMENT 
skuffe 160.- Lukker langsomt, lydløst og blødt takket være en integreret 
dæmper. B50×D58, H 16 cm. 102.463.08  10 KOMPLEMENT udtræksmul-
tibøjle  50.- Passer til stel, der er 58 cm dybe. 802.624.89  11 URSHULT 
LED skabsbelysning 149.- Denne lampe indeholder indbyggede LED pærer. 
Pærerne i lampen kan ikke udskiftes. 502.603.97  12 KOMPLEMENT ud-
træksbakke 120.- Fås i forskellige bredder. B50×D58, H 3,5 cm. 202.463.60  
Skostativ til udtrækshylde 30.-/2 stk.  Skal suppleres med KOMPLEMENT 
udtrækshylde 50x58 cm. Hvidt 402.572.44  
10 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen.

Indretning af garderobeskabe 221220 Indretning af garderobeskabe

Slut med at lede efter dine 
ting i mørke hjørner – med 
integreret belysning er det 
nemt at vælge, hvad du 
skal ha’ på.

04 KOMPLEMENT udtræks-
garderobestang 80.-

Perfekt til garderobeska-
be med lille dybde – træk 
stangen ud, så er det nemt 
at nå det bagerste tøj.

Disse indsatser med blød 
flt beskytter og holder 
orden i dine halskæder, 
ringe og øreringe.

›KOMPLEMENT gør det nemmere at finde dit yndlings-
tøj og dit tilbehør. Vælg imellem produkter med mange 
forskellige funktioner i samme neutrale stil med bløde 
former, der gør det nemt at se, hvad der er indeni – fra 
elegante skuffer med glasfront til buksebøjler, sko-
stativer og glideskinner. Det gi’r dit garderobeskab et 
harmonisk udseende.‹

Ehlén Johansson, designer

URSHULT LED 
skabsbelysning 

149.-

HYFS kasser

39.-/3 stk

KOMPLEMENT 
udtræksbuksebøjle 

150.-

08

KOMPLEMENT metalkurv 

120.-/stk



01

03 04 08

03 Nyhed NORNÄS garderobeskab 1.499.- Inkl. 1 udtræksgarderobe-

stang og 2 fytbare hylder. Massiv fyr/lakeret. B56×D44, H 202 cm. 402.824.94   
04 IKEA PS garderobeopbevaring 219.- Inkl. 4 fytbare hylder og 
1 garderobestang. 100% polyester/pulverlakeret stål. B52×D68, H 164 cm. 
601.224.71  05 HEMNES garderobeskab med 2 skydedøre 2.199.- 
Massiv fyr med bejdse og klar lak. B120×D59, H 197 cm. 302.512.71   
06 BIRKELAND garderobeskab 2.299.- Inkl. 1 garderobestang. Lakeret. 

B109×D58, H 200 cm. 002.270.08  07 NORDLI garderobeskab 1.899.-
Inkl. 1 garderobestang. Inkl. 2 kroge til montering udvendigt på garderobe- 
skabet. Lakeret. B72×D58, H 181 cm. 502.579.84  08 Nyhed BUSUNGE 
garderobeskab 749.-/stk. Dybt nok til store bøjler i standardstørrelse. 
Lakeret/folie. B80×D52, H 139 cm. 802.290.08  09 HURDAL garderobeskab 
2.999.- Inkl. 1 garderobestang og 1 fast hylde. Massiv fyr med bejdse og klar 
lak. B109×D59, H 198 cm. 502.688.50  10 MORVIK garderobeskab 1.499.- 
Inkl. 4 fytbare hylder og 2 garderobestænger. Folie/spejlglas. B120×D60,  
H 205 cm. 702.457.92 

222 Tøjopbevaring

01 Nyhed IKEA PS 2014 garderobeskab 999.- Den nederste hylde kan 
placeres i 2 positioner. Inkl. garderobestang, 1 fast og 1 fytbar hylde. Pulverla-

keret stål. Design: Matali Crasset. B101×D60, H 187 cm. 302.765.92  
02 BRUSALI garderobeskab med 3 døre 1.299.- Inkl. 3 fytbare hylder 
og 2 garderobestænger. Folie/spejlglas. Design: T Christensen/K Legaard. 

B131×D57, H 190 cm. Hvidt 002.501.69  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

›Hvad vil du vise frem, og hvad vil du skjule? Vis det 
hele frem, eller skjul dele af indholdet ved at montere 
plaststykker - ligesom pixels - på det transparente git-
ter. Lav dit eget mønster, eller vælg et af mine 3 design: 
Et mønster inspireret af en grafisk equaliser, et land-
skab med et rådyr eller en tegneserie-superhelt.‹

Matali Crasset, designer

Montering
Lad os hjælpe dig med at montere 
dine nye møbler. 

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

Scan siden

Nyhed  NORNÄS 
garderobeskab 

1.499.-

IKEA PS 
garderobeopbevaring

219.-

Nyhed  IKEA PS 2014 garderobeskab

999.-

05 HEMNES garderobeskab med 
2 skydedøre 2.199.- 

06 BIRKELAND garderobeskab 
2.299.- 

07 

10 MORVIK garderobeskab 
1.499.- 

02 

09 HURDAL garderobeskab 
2.999.- 

NORDLI garderobeskab

1.899.-

BRUSALI garderobeskab
med 3 døre 

1.299.-

Nyhed  BUSUNGE 
garderobeskab 

749.-/stk



08 RIGGA garderobestativ 139.- 

06 Nyhed ENUDDEN bøjle med 
clips 19.-/2 stk.

09 ALGOT vægstolpe/spejl/hylde 
217.- 

07

10

12
05 Nyhed ENUDDEN stumtjener 199.- Lakeret stål/plast. Ø 45, H 170 cm.
202.469.06  06 Nyhed ENUDDEN bøjle med clips 19.-/2 stk. Du kan 
også bruge clipsen til at hænge dine støvler op, så de bliver ved med at være 
pæne i længere tid. H 11 cm. 502.484.52  07 ALGOT vægstolper/trådkurve 
1.160.- Da hyldeknægte, hylder og andet tilbehør kan klikkes på plads, er det 
nemt at montere, tilpasse og forny din opbevaringsløsning. Folie/pulverlakeret 
stål. B132×D40, H 196 cm. 899.325.93  08 RIGGA garderobestativ 139.- 
Det er nemt at indstille tøjstativets højde, så det passer til dig, for det kan låses 
i 6 forskellige niveauer. Pulverlakeret stål/plast. B111×D51, H 126–175 cm.
502.316.30  09 ALGOT vægstolpe/spejl/hylde 217.- B30×D22, H 196 cm.
299.323.84  10 BREIM garderobe 219.- Flytbare hylder gør det nemt at 
tilpasse afstanden mellem hylderne efter behov. B80×D55, H 180 cm. 
302.464.68  11 RÅGRUND stol med håndklædeholder 299.- Bambus med 
klar lak. B39×D44, H 140 cm. 902.530.74  12 Nyhed ENUDDEN vægopbe-
varing med knop 25.- Pulverlakeret stål. B15×D17, H 6 cm. 202.508.61   

224 Tøjopbevaring

Livet derhjemme bliver nem-
mere – og pænere – når der 
er masser af steder, hvor du 
kan hænge, lægge og sætte 
dit tilbehør. Her er nogle 
produkter, der hjælper dig 
med at holde orden på en 
fot og praktisk måde.

01–04 Nyhed IKEA PS 2014 serien. 01 Spejl 80.- Spejlglas/massiv birk med klar lak. B23×H23 cm. Design: Tomás Alonso. Birk/lysegrøn 002.688.38  
02 Vægskinne 39.- Sammen med vægskinnen og det andet tilbehør i IKEA PS 2014 serien kan du lave forskellige kombinationer, der opfylder dine behov og passer 
til dit hjem. Massiv birk med klar lak. Design: Tomás Alonso. L 55 cm. 202.775.11  Knopper 50.-/4 stk. Massiv, lakeret birk. Design: Tomás Alonso. Forskellige farver 
202.618.88  03 Stumtjener 299.- Massiv, lakeret birk. Ø 45, H 150 cm. Design: Ebba Strandmark. Grøn 002.580.85  04 Vægreol med 11 knopper 379.- Massiv 
birk med klar lak/pulverlakeret stål. Design: Keiji Ashizawa. B75×D32, H 149 cm. 602.559.89 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

02 Nyhed  IKEA PS 2014 
vægskinne/knopper 

89.-

04 Nyhed  IKEA PS 2014 
vægreol med 11 knopper 

379.-

01 Nyhed  IKEA PS 2014 spejl 

80.-

Nyhed  ENUDDEN 
vægopbevaring med knop 

25.-

Scan siden

03 Nyhed  IKEA PS 2014 
stumtjener

299.-
ALGOT vægstolper/trådkurve 

1.160.-

BREIM garderobe 

219.-

05 Nyhed ENUDDEN stumtjener 
199.- 

11 

Spejlet og andet tilbehør 
kan bruges sammen med 

knagerækken bagved. 
Du kan hænge jakker og 

tørklæder på de to knopper.

RÅGRUND stol med 
håndklædeholder

299.-



01 KNAPPER gulvspejl 369.- 02

05 06 STOCKHOLM spejl 499.- 

03 KOLJA spejl 99.- 

04

07

10 STABEKK spejl 599.- 

08 UNG DRILL spejl 229.- 

11

09

01 KNAPPER gulvspejl 369.- Spejlglas/pulverlakeret stål. B48×H160 cm. 
Hvidt 002.173.87  02 STORJORM spejl med integreret belysning 699.- 
Testet og godkendt til brug i badeværelser. Spejlglas/plast. Design: Henrik 
Preutz. B80×H60 cm. Hvidt 702.481.25  03 KOLJA spejl 99.- Spejlglas. 
Ø 55 cm. 301.335.22  04 Nyhed LUNDAMO spejl 39.-/stk. Spejlglas. 
Design: Maria Vinka. B20×H120 cm. 002.518.52  05 Nyhed IKEA PS 2014 
bordspejl 149.- Spejlglas/lakeret birk/stål. Design: Ebba Strandmark. Ø 25, 
H 48 cm. Hvidt/birk 102.559.82  06 STOCKHOLM spejl 499.- Det markante 
åremønster i valnøddetræsfneren gi’r hvert møbel et unikt udseende. 
Spejlglas/valnøddetræsfner med klar lak. Design: Ola Wihlborg. Ø 80 cm. 
602.499.60

07 HEMNES spejl 379.- Kan hænge vandret eller lodret. Spejlglas/lakeret. 
B60×H90 cm. Hvidt 902.137.52  08 UNG DRILL spejl 229.- Spejlglas/plast. 
B59×H85 cm. Sort 402.137.59  09 Nyhed  LANGESUND spejl 169.- Spejl-
glas/aluminium. Design: Ola Wihlborg. Ø 50 cm. Gult 002.886.81  
10 STABEKK spejl 599.- Massiv fyr med bejdse og klar lak/spejlglas. Design: 
Francis Cayouette. B50×H160 cm. Lysebrunt 402.878.87  11 EKNE spejl 
299.- Kan hænge vandret eller lodret. Spejlglas/pulverlakeret stål. Design: 
Ebba Strandmark. B150×H70 cm. 301.931.39  12 STAVE spejl 199.-/stk. 
Design din egen kombination med 3 spejle. De hængsler, der skal bruges til 
at lave denne løsning, leveres med STAVE spejl 40×160 cm. Spejlglas/folie. 
B130×H160 cm. Sortbrunt 298.626.54  13 LEVANGER spejl 399.- Kan hæn-
ge vandret eller lodret. Spejlglas/folie. B50×H140 cm. Guldfarvet 501.355.15

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Spejle 227226 Spejle

12 STAVE spejl 199.-/stk. 13

LUNDAMO spejl

39.-/stk

De indbyggede LED pærer 
bruger meget lidt energi 
og gi’r et ensartet lys uden 
skygger, når du skal gøre 
dig klar.

Vippespejlet er monteret 
på en stang af massiv birk 
med stålfod, og det er et 
praktisk sted at opbevare 
smykker og tilbehør.

Nyhed  LANGESUND spejl

169.-

LEVANGER spejl

399.-

HEMNES spejl

379.-

EKNE spejl

299.-

Nyhed  IKEA PS 2014 
bordspejl

149.-

STORJORM spejl
med integreret belysning

699.-

Alle vores spejle er 100% blyfri. IKEA førte an i initia-
tivet for at fjerne giftig bly til fordel for de mennesker, 
der arbejder med det, og miljøet.



01

03 04

02 PAX garderobeskab med 
udtrækshylder til sko 1.530.-

06 ALGOT vægstolper/skoreol 
190.- 

07 08

10

11 SKUBB skobokse 79.-/4 stk. 12 STÄLL skoskab med 3 rum 
999.- 01 TRONES skoskab/opbevaring 249.-/3 stk. Plast. Design: Richard 

Clack. B51×D18, H 39 cm. Blåt 302.564.24    02 PAX garderobeskab med 
udtrækshylder til sko 1.530.- B50×D60, H 236,4 cm. Sortbrunt/BALLSTAD 
hvidt 290.314.21 03 SKUBB hængende skoopbevaring med 16 lommer 
49.- Du kan hænge skoopbevaringen på en garderobestang eller på kroge, 
fordi den både har bøjle og ringe. Passer til PAX garderobeskab, D 58 cm. 
100% polyester/stål. B55×D7, H 150 cm. Hvid 702.508.54  04 HYFS støvle-
boks 69.-/stk. Passer til PAX garderobestel og KOMPLEMENT hylder med 
indsats, D 58 cm. Papir/plast. B30×D56, H 11 cm. Grå 402.640.27   
05 HEMNES bænk med skoopbevaring 599.- Plads til mindst 6 par sko. 
Massiv, lakeret birk/pulverlakeret stål. Design: Carina Bengs. B85×D32, 
H 65 cm. Hvid 002.438.00

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 ALGOT vægstolper/skoreol 190.- Pulverlakeret stål. B65×D20, 
H 84 cm. Hvid 599.038.27  07 TJUSIG skoreol 199.-  169.- 2 skohylder kan 
stables. Inkl. samlebeslag. Plads til mindst 6 par sko. Massivt, lakeret hårdt-
træ/rustfrit stål. Design: Henrik Preutz. B79×D32, H 37 cm. Sort 101.526.39  
08 HEMNES skoskab med 4 rum 799.- Plads til mindst 8 par sko. Lakeret. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. B107×D22, H 101 cm. Hvidt 601.561.21  
09 HEMNES linnedskab 1.799.- Begge hylder kan indstilles i 4 forskellige 
positioner. Massiv fyr med bejdse og klar lak/hærdet glas. B110×D51, 
H 132 cm. 001.805.48  10 BISSA skoskab med 2 rum 159.-/stk. Du kan 
nemt tilpasse pladsen i skoboksene ved at fytte eller fjerne opdelerne. Plads 

til mindst 8 par sko. Folie. Design: Sarah Fager. B49×D28, H 93 cm. Sort/brunt 
902.484.26  11 SKUBB skobokse 79.-/4 stk. Alle 4 bokse kan stå ved siden 
af hinanden i et 100 cm bredt garderobestel. 100% polyester/plast. B22×D34, 
H 16 cm. Sort 301.933.75  12 STÄLL skoskab med 3 rum 999.- Plads til 
mindst 18 par sko. Lakeret. Design: Sarah Fager. B79×D29, H 148 cm. Hvidt 
501.780.91

228 Skoopbevaring

De lette og solide støvle-
bokse er fremstillet af 80% 
papir og gi’r orden i en rodet 
bunke  fodtøj.

SKUBB hængende 
skoopbevaring 
med 16 lommer 

49.-

TJUSIG skoreol 199.-

169.-.-

BISSA skoskab med 
2 rum

159.-/stk

HEMNES skoskab
med 4 rum

799.-

Hvert skab har plads til 
mindst 6 par sko – og er 

også geniale til handsker, 
tørklæder og magasiner. 

Opbevar nøgler, småpenge 
og mobiltelefon i den for-

sænkede top.

Scan siden

05

HEMNES bænk med
skoopbevaring

599.-

HYFS støvleboks

69.-/stk

TRONES skoskab/opbevaring  

249.-/3 stk

09 HEMNES linnedskab 1.799.- 

 Se mere på side 327



01 02

04

03 

05 ALGOT stel/trådkurve/

tophylde/hjul 330.- 
0706 BRIMNES kommode med 

3 skuffer 499.- 

01 Nyhed NORDLI kommode med 8 skuffer 1.849.- Du kan bruge 1 mo-

dulopbygget kommode eller kombinere fere, så du får en opbevaringsløsning, 
der passer perfekt til dit rum. Lakeret. Design: Ola Wihlborg. B120×D43, 
H 97 cm. Hvid 290.212.76  02 SKUBB skuffe med rum 49.- Holder orden på 
strømper, bælter, smykker osv. i din kommode eller garderobe. Passer til PAX 
garderobestel, D 35 cm, og SKUBB opbevaring med 6 rum. 100% polyester/
plast. Design: Sarah Fager. B44×D34, H 11 cm. Hvid 101.855.93  
03 IKEA PS 2012 kommode med 5 skuffer/1 låge 2.099.- Massiv fyr med 
bejdse og klar lak. Design: Ehlén Johansson. B130×D48, H 86 cm. 102.194.56

04 Nyhed MALM kommode med 3 skuffer 499.- Hvis du vil ha’ orden 
indvendigt, kan du supplere med SKUBB bokse, 6 stk. Lakeret. B80×D48, 
H 78 cm. Grå 902.774.47  05 ALGOT stel/trådkurve/tophylde/hjul 
330.- Delene i ALGOT serien kan kombineres på mange forskellige måder og 
kan derfor nemt tilpasses til dine behov og dit rum. Pulverlakeret/lakeret stål. 
B41×D60, H 78 cm. Hvid 899.094.51  06 BRIMNES kommode med 3 skuf-
fer 499.- Hvis du vil ha’ orden indvendigt, kan du supplere med SKUBB bokse, 
6 stk. Folie/hærdet glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. B78×D41, H 95 cm. 
Rød/frostet glas 502.261.29  07 RAST kommode med 3 skuffer 149.- Hvis 
du giver det ubehandlede massive træ olie, lak eller bejdse, bliver møblerne 
mere slidstærke og nemmere at holde. Ubehandlet, massiv fyr. B62×D30, 
H 70 cm. 753.057.09

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

230 Kommoder

›Designet er inspireret 
af en stabel skuffer – og 
er super praktisk. Du 
kan lave mange kom-
binationer med kun 8 
elementer. NORDLI er 
primært beregnet til 
tøjopbevaring, men kan 
bruges i mange rum i 
hjemmet.‹

Tjeerd van Waijenburg, 
produktudvikler

RAST kommode 
med 3 skuffer

149.-

Nyhed MALM kommode 
med 3 skuffer 

499.-

SKUBB skuffe med rum 

49.-

Scan siden

Nyhed  NORDLI kommode 
med 8 skuffer

1.849.-

IKEA PS 2012 kommode 
med 5 skuffer/1 låge 

2.099.-



01 HEMNES kommode med 3 skuffer 749.-

05

07

09

01 HEMNES kommode med 3 skuffer 749.- Massiv fyr med bejdse og klar 
lak. Design: K Hagberg/M Hagberg. B108×D50, H 95 cm. Rød 602.426.33  
02 TARVA kommode med 5 skuffer 599.- Hvis du giver det ubehandlede 
massive træ olie, lak eller bejdse, bliver møblerne mere slidstærke og nemmre 
at holde. Ubehandlet, massiv fyr. Design: K Hagberg/M Hagberg. B39×D39, 
H 127 cm. 202.805.99  03 BRUSALI kommode med 4 skuffer 599.- Folie. 
Design: T Christensen/K Legaard. B51×D48, H 134 cm. Hvid 202.527.42  
04 TRYSIL kommode med 3 skuffer 399.- Letløbende skuffer med skuf-
festop. Folie/pulverlakeret stål. Design: K Hagberg/M Hagberg. B75×D40, 
H 77 cm. Hvid/lysegrå 702.360.28  05 STOCKHOLM kommode med 
4 skuffer 2.299.- Den øverste skuffe har en indsats med rum til praktisk 
opbevaring af småting. Valnøddetræsfner med klar lak. Design: Ola Wihlborg. 
B48,7×D40, H 106,5 cm. 702.450.23

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 Nyhed HURDAL kommode med 5 skuffer 1.999.- Massiv fyr har et 
smukt åremønster og charmerende knaster, der gi’r hvert enkelt møbel et 
naturligt og personligt udseende. Inkl. 1 nøgle. Massiv fyr med bejdse og klar 
lak. Design: Francis Cayouette. B109×D50, H 137 cm. Lysebrun 802.688.44  
07 MALM kommode med 2 skuffer 299.- Letløbende skuffer med skuffe-
stop. Lakeret. B40×D48, H 55 cm. Turkis 502.774.49  08 MALM kommode 
med 4 skuffer 629.- Ekstra rummelige skuffer giver mere plads til opbe-
varing. Egetræsfner med bejdse/klar lak. B80×D48, H 100 cm. Eg med hvid 
bejdse 801.786.07  09 Nyhed NORNÄS kommode med 4 skuffer/2 rum
1.499.- Optimer din opbevaringsløsning med BRANÄS kurve eller DRÖNA 
kasser. Massiv fyr. Design: K Hagberg/M Hagberg. B108×D40, H 88 cm. Fyr/
grå 002.822.31 Ekskl. DRÖNA opbevaring  10 HEMNES kommode med 
8 skuffer 1.499.- Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: K Hagberg/
M Hagberg. B160×D50, H 95 cm. Sortbrun 402.392.74  11 MUSKEN kom-
mode med 4 skuffer 599.- Folie. Design: K Hagberg/M Hagberg. B118×D38, 
H 64 cm. Brun 102.516.44  

232 Kommoder Scan siden

MALM kommode 
med 2 skuffer 

299.-

TRYSIL kommode med 3 skuffer  

399.-

Gnid stearin på de forbe-
handlede skuffeskinner af 
træ for at få dem til at glide 
nemmere på den tradi-
tionelle måde.

04 

02 TARVA kommode med 
5 skuffer 599.- 

03 BRUSALI kommode med 
4 skuffer 599.- 

06 Nyhed HURDAL kommode med 
5 skuffer 1.999.- 

08 MALM kommode 
med 4 skuffer 629.- 

Åbnebeslag i stedet for   
knopper eller greb gi’r 

denne kommode et 
moderne og strømlinet 

udseende, der gi’r ethvert 
rum en markant stil.

STOCKHOLM kommode med 4 skuffer 

2.299.-

10 HEMNES kommode 
med 8 skuffer 1.499.- 

MUSKEN kommode 
med 4 skuffer 

599.-

›Takket være fyrretræets styrke kan vi lave smalle og 
lette design, som kun kan lade sig gøre med træ. Og vi 
vælger det bedste træ fra de bedste træer. Kombineret 
med det modulopbyggede system og de firkantede for-
mer gi’r NORNÄS uendelige indretningsmuligheder.‹

M Hagberg/K Hagberg, designere

Nyhed  NORNÄS kommode med 
4 skuffer/2 rum 

1.499.-

11



01

05 SKUBB opbevaring med 6 rum 59.-/stk.  Skuffe med rum 49.-/stk. 
TURBO garderobestativ 249.- 

02 KOPPANG kommode med 

3 skuffer 449.- 

04

03 STUVA kommode med 

3 skuffer 610.- 

234 Kommoder

01 Nyhed BUSUNGE kommode med 2 skuffer 499.- Skuffestop forhin-
drer skufferne i at blive trukket helt ud og falde ned. Lakeret/folie. B80×D40, 
H 75 cm. Mellemblå 602.290.14  02 KOPPANG kommode med 3 skuffer 
449.- Folie. B90×D44, H 82 cm. 401.598.37  03 STUVA kommode med 
3 skuffer 610.- Kan kombineres med andre dele i STUVA systemet. Lakeret/
folie. B60×D50, H 64 cm. 299.296.83  04 MANDAL kommode med 4 
skuffer 1.299.- Dette møbel skal fastgøres til væggen med de medfølgende 
beslag. Massiv birk med klar lak/lakeret. Design: Francis Cayouette. B79×D48, 
H 103 cm. Hvid 302.813.67  05 SKUBB serien. 100% polyester/plast. 
Opbevaring med 6 rum 59.-/stk. Velcrolukning gør den nem at hænge op 
og fytte. B35×D45, H 125 cm. 702.508.11  Skuffe med rum 49.-/stk. Passer 
til PAX garderobestel, D 35 cm, og SKUBB opbevaring med 6 rum. B44×D34, 
H 11 cm. 902.519.75  TURBO garderobestativ 249.- Maks. belastning 15 kg. 
Design: Marcus Arvonen. B117×D59, H 148 cm. Sort 401.772.33  

SKUBB kasser
Størrelser: 14×14×13 cm, 28×14×13 cm og 28×28×13 cm, 2 stk. af hver. 
100% polyester/plast. Design: Monika Mulder. Pink 202.508.04 
59.-/6 stk.

49.-/6 stk 

Nyhed  BUSUNGE kommode med 2 skuffer 

499.-

MANDAL kommode med 4 skuffer 

1.299.-1.299

En anderledes kommode. 
Hæng SKUBB opbevaring i 
et garderobestativ – og få 
opbevaring, du nemt kan 
komme til – til lave priser.

 Shop online på IKEA.dk

 Se mere på side 327



01

07 BESTÅ BURS vægskab 999.-   

09  Nyhed   LAPPLAND tv-møbel 999.- 

02

03 BESTÅ tv-møbel, kombination 3.820.- 

06 05 IKEA PS 2012 tv-bord 1.399.- 

01 BESTÅ tv-møbel, kombination 1.420.- Indbygget kabelstyring holder 
ledningerne ude af syne, men lige ved hånden. Tv-bord B120×D40, H 32 cm. 
Vægskab B120×D20, H 64 cm.  Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 50”. 
Hvidt/VARA blåt 790.191.91  02 NITTORP tv-bord 499.- Pulverlakeret stål. 
Design: A Wallin Irinarchos/L Widén. B122×D39, H 55 cm. Maks. skærmstør-
relse, fadskærms-tv 55”. Turkis 002.414.48  03 BESTÅ tv-møbel, kom-
bination 3.820.- Folie. B240×D20/40, H 178 cm. Hvidt/TOFTA gul højglans 
590.195.40  04 LACK tv-bord 399.- Åbningen på bagsiden gør det nemt at 
samle og organisere alle ledninger. Trykt overfade med klar lak. B149×D55, 
H 35 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 50”. Birketræsmønster 
401.053.40  05 IKEA PS 2012 tv-bord 1.399.- Foldedøre gi’r mere plads 
omkring møblet, fordi de fylder mindre, når de er åbne. Lakeret/folie. Design: 
L Widén/A Wallin Irinarchos. B150×D48, H 41 cm. Maks. skærmstørrelse, 
fadskærms-tv 55”. Hvidt 602.086.67  

06 BYÅS tv-bord 899.- Lakeret. Design: Marcus Arvonen. B160×D42, 
H 45 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 60”. Hvid højglans 802.277.97  
07 BESTÅ BURS serien. Folie. Design: Mikael Warnhammar. Gul højglans. 
Vægskab 999.- Plads til 118 dvd’er. B180×D26, H 28 cm. 702.651.48  
Tv-bord 1.999.- B180×D41, H 49 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 
60”. 102.651.46  08 Nyhed  RAMSÄTRA serien. Pulverlakeret stål. Design: 
Francis Cayouette. Hvid. Vægskab 999.- B174×D25, H 27 cm. 202.659.28  
Tv-bord 1.599.- B174×D42, H 62 cm. 102.659.24  09 Nyhed  LAPPLAND 
tv-møbel 999.- Hylderne kan placeres til venstre eller højre, afhængigt af 
hvilken placering der passer dig bedst. Folie/lak. B183×D39, H 147 cm. Maks. 
skærmstørrelse, fadskærms-tv 55”. Hvidt 802.851.55  LEKMAN bokse sælges 
separat.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

236 Tv- og medieopbevaring

04

08 RAMSÄTRA vægskab 999.- 

NITTORP tv-bord

499.-

LACK tv-bord

399.-

BESTÅ tv-møbel, kombination

1.420.-

Indkøbs- og leveringsservice
Vi fnder og leverer dine varer til din 
adresse. 

 Se mere på IKEA.dk
eller i varehuset

 Systemet er modulopbyg-
get, så du kan vælge vores 
kombination eller designe 

din egen med BESTÅ indret-
ningsværktøj på IKEA.dk

.

Det er op til dig, hvor meget du vil vise frem – du kan 
bruge BESTÅ til åben eller lukket opbevaring (eller 
en blanding). Vi har et stort udvalg af vitrinelåger og 
almindelige låger, som du kan bruge som skydelåger 
eller med hængsler. Fuldend stilen med matchende 
skuffefronter.

Scan siden

BYÅS tv-bord

899.-

Nyhed   RAMSÄTRA tv-bord

1.599.-



01 BESTÅ tv-møbel med vitrinelåger 3.990.- 02

04 HEMNES tv-bord 1.699.- 

03 06

07 LIATORP tv-møbel, kombination 6.197.- 

09 BESTÅ tv-bord med skuffer 2.300.- 

08

01 BESTÅ tv-møbel med vitrinelåger 3.990.- Få grebet til at matche 
reolen med den medfølgende, selvklæbende folie, der fås i følgende farver: 
Hvid, sortbrun, mellembrun, eg med hvid bejdse, lysegrå og birk. Folie/forkro-
met stål. B180×D20/40, H 192 cm. MARVIKEN hvid 990.215.22  02 LIATORP 
tv-bord 1.599.- Åbningen på bagsiden gør det nemt at samle og organisere 
alle ledninger. Lakeret. Design: Carina Bengs. B145×D49, H 45 cm. Maks. 
skærmstørrelse, fadskærms-tv 50”. Hvidt 801.166.00  03 VITTSJÖ tv-bord 
299.- Pulverlakeret stål/hærdet glas/folie. Design: Johan Kroon. B100×D40, 
H 33 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 40”. Sortbrunt 902.175.66  
04 HEMNES tv-bord 1.699.- Kabeludtræk gør det nemt at føre ledninger 
og kabler ud på bagsiden, så de er ude af syne, men lige ved hånden, når du 
skal bruge dem. Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. 
B183×D49, H 55 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 70”. 102.509.65  

05 GETTORP tv-bord 699.- Hærdet glas. Design: Johan Kroon. B120×D40, 
H 49 cm. Maks. skærmstørrelse, fadskærms-tv 55”. Sort 402.667.57  
06 HEMNES tv-møbel med vitrinelåger 7.296.- Massiv fyr med bejdse og 
klar lak/hærdet glas. B363×D49, H 197 cm. Sortbrunt 390.020.60  
07 LIATORP tv-møbel, kombination 6.197.- Lakeret/hærdet glas. 
B337×D34, H 214 cm. Hvidt 290.460.45  08 LACK tv-bord 59.- Åbningen 
på bagsiden gør det nemt at samle og organisere alle ledninger. Trykt overfade 
med klar lak. B90×D26, H 45 cm. Sort 902.432.97  09 BESTÅ tv-bord med 
skuffer 2.300.- Indbygget kabelstyring holder ledningerne ude af syne, 
men lige ved hånden. Folie/aluminium. B240×D40, H 138 cm. VARA sortbrun 
790.205.66

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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LACK tv-bord

59.-

HEMNES tv-møbel med 
vitrinelåger

7.296.-

Scan siden

VITTSJÖ tv-bord

299.-

LIATORP tv-bord

1.599.-

05 GETTORP tv-bord

699.-
Inkl. kabelstyringstilbehør, 
så du nemt kan holde led-
ningerne  ude af syne.



01

04

06 08

10 Nyhed GNEDBY reol 199.-/stk. 11
01 DETOLF vitrineskab 399.-/stk. Det er nemt at oplyse de ting, du gerne 

vil vise frem, for vitrineskabet er klargjort til belysning. Belysning sælges 

separat. Folie/hærdet glas. B43×D37, H 163 cm. 101.192.06    02 BILLY/
OXBERG reol 1.598.- Flytbare hylder. Tilpas afstanden mellem hylderne 

efter behov. Folie. B160×D28, H 202 cm. 890.178.32    03 FABRIKÖR 
vitrineskab 1.299.- Hylderne er fytbare, så du nemt kan ændre højden efter 
de ting, du vil opbevare.  Pulverlakeret stål/hærdet glas. B57×D47, H 150 cm. 
702.403.32  04 VITTSJÖ reol med bord til bærbar computer 947.- Et 

bord med arbejdsplads og indvendig opbevaringsplads til en bærbar computer 

kan forvandle et lille område til en praktisk arbejdsplads. Inkl. 3 faste glashyl-
der. Pulverlakeret stål/hærdet glas/folie. B202×D36, H 175 cm. 999.026.61  
05 ALGOT vægstolper/hylder 420.- Folie/pulverlakeret stål. B167×D40, 
H 84 cm. 890.012.37    BESTÅ opbevaring med låge 350.-/stk. Folie. 

B60×D40, H 64 cm. VARA hvid 190.129.46  

06 KALLAX reol med skuffer 699.- Lakeret. B77×D39, H 147 cm. 

490.439.89    07 HEMNES vitrineskab 1.999.- Inkl. 1 fast og 4 fytbare 
hylder. Massiv fyr med bejdse og klar lak/hærdet glas. B90×D37, H 197 cm. 

902.135.87    08 Nyhed NORNÄS reol 1.199.- Ubehandlet fyr er et 

holdbart naturmateriale, der kan behandles med lak, olie eller bejdse efter din 

smag. B73×D40, H 159 cm. 402.809.37    09 BESTÅ serien. Folie. 

Opbevaring med låger 500.-/stk. B120×D20, H 64 cm. 898.889.53  
Opbevaring med låger 600.-/stk. B120×D40, H 64 cm. 898.889.48  

10 Nyhed GNEDBY reol 199.-/stk. Flytbare hylder. Tilpas afstanden mel-

lem hylderne efter behov. Plads til 180 cd’er eller 88 dvd’er. Folie. B20×D17, 

H 202 cm. 402.771.43    11 Nyhed  FINNBY reol 199.- Hylderne er 

fytbare, så du kan tilpasse din opbevaringsløsning efter behov. Melaminfolie. 
B60×D24, H 180 cm. 502.611.32  

240 Opbevaring

Montering
Lad os hjælpe dig med at montere 

dine nye møbler.  

 Se mere på IKEA.dk 
eller i varehuset.

Scan siden

02 BILLY/OXBERG reol 1.598.- 03 FABRIKÖR vitrineskab 1.299.- 

09 BESTÅ opbevaring med låger B120×D20, H 64 cm 1.700.-  

07 HEMNES vitrineskab 1.999.- 

DETOLF vitrineskab

399.-/stk

Nyhed FINNBY reol

199.-

Nyhed  NORNÄS reol

1.199.-

05 ALGOT vægstolper/hylder 420.- 

BESTÅ opbevaring med låge

1.050.-

KALLAX reol
med skuffer

699.-

BESTÅ opbevaring med låger 

 1.700.-

VITTSJÖ reol med bord 
til bærbar computer

947.-

En reol med et bord til 
bærbar computer udnytter 
pladsen i et smalt og 
trangt rum.



KALLAX reol. Folie/lak. Design: Tord Björklund. B77×D39, H 77 cm.  
Hvid 202.758.14
Lysegrøn 702.758.16

199.-/stk
 Shop online på IKEA.dk

01 Nyhed IKEA PS 2014 kollektionen. Design din egen unikke kombination til opbevaring og udstilling ved at kombinere moduler og overdele præcis, som du vil. 
Pulverlakeret stål/bambus.  Opbevaringsmodul 200.-/stk. B60×D30, H 35 cm. Mørkerødt 502.683.98  Lysegrønt 702.683.97  Overdel til opbevaringsmodul 
30.-/stk. B25×D30 cm. 702.726.72  02 STOCKHOLM skab med 2 skuffer 2.599.- Du kan opbevare alt fra tallerkener til mapper i skabet. De dybe hylder og 2 
store skuffer gi’r dig masser af opbevaringsplads. Lak/valnøddetræsfner/massiv ask med bejdse. B90×D40, H 107 cm. 302.397.26  03 BILLY reol 299.- Folie. 
B80×D28, H 202 cm. 002.638.50  04 Nyhed IKEA PS 2014 hjørneskab 599.- Lakeret/massivt lakeret træ. B47×D47, H 110 cm. 602.606.98  05 FJÄLKINGE 
reol med skuffer 2.998.- Pulverlakeret stål. B236×H193 cm. 399.325.38  06 IVAR 2 sektioner/hylder/skab 1.460.- Massiv fyr. B174×D30, H 179 cm.  
098.963.77      Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

242 Opbevaring

01 02 STOCKHOLM skab med 
2 skuffer 2.599.- 

04

06

03

05 FJÄLKINGE reol med skuffer 2.998.- 

›Hjørneskabet gi’r vær-
difuld opbevaringsplads 
på steder, der ellers ikke 
bli’r udnyttet. Du får 
også plads til at udstille 
ting oven på skabet. 
Hvis du vil, kan du fjerne 
benene og montere ska-
bet på væggen.‹

Keiji Ashizawa, designer

De stærke og lette moduler 
har 3 åbne sider, så du har 
næsten uendelige mulig-
heder for at kombinere 
modulerne og overdelene. 

De lange, slanke hylder har 
et let og fnt udseende. Men 
reolen er nem at tilpasse og 
er fremstillet af stål, så den 
er super holdbar.

Nyhed  IKEA PS 2014  
hjørneskab 

599.-

IVAR 2 sektioner/hylder/skab

1.460.-

Også til din virksomhed
 Se mere på IKEA.dk

Nyhed  IKEA PS 2014 opbevaringsmodul

200.-/stk

BILLY reol

299.-

KALLAX
Vi besluttede os for at opdatere EXPEDIT, 
vores populære reol og opbevaringssystem. 
Slankere linjer gjorde systemet endnu fot-
tere og nemmere at transportere. Afrunde-
de hjørner gjorde det mere sikkert for 
børn. Større ridsefasthed gjorde det mere 
holdbart. Og så tænkte vi, at vi måske også 
skulle gi’ det et nyt navn...



01 KVITTRA kasse med låg 69.-

04

06 TJENA kasse med låg B13×D26, H 10 cm 19.-/stk.  B32×D35, 
H 32 cm 39.-/stk.

02 KVARNVIK kasser 99.-/3 stk.

05 KASSETT kasse med låg 49.-/2 stk.

03 PALLRA kasse med låg 79.-/stk. 07 KNARRA kurv 59.-/stk. 08 PJÄS kurv 119.- 09 DRÖNA kasse 29.-/stk.

11 MAFFENS kurv 159.- 

13 

12

01 KVITTRA kasse med låg 69.- Passer godt til BESTÅ reol, D 20 og 40 cm, 
og BILLY reol, D 28 cm. Lamineret karton. B25×D25, H 25 cm. 102.452.38  
02 KVARNVIK kasser  99.-/3 stk. Størrelser: 1 stk. Ø 15, H 9 cm, 1 stk. 
Ø 22, H 12 cm og 1 stk. Ø 29, H 15 cm. Lamineret karton. 602.566.63  
03 PALLRA kasse med låg 79.-/stk. Karton/polyester. B27×D22, H 20 cm. 
002.417.97  04 PAPPIS kasse med låg 6.-/stk. Designet til opbevaring af 
papir (A4 og det amerikanske Letter-format, 22×28 cm). B25×D34, H 26 cm. 
001.004.67  05 KASSETT kasser med låg 49.-/2 stk. Passer til HEMNES 
reol, BILLY reol D 28 cm og BESTÅ reol D 40 cm. Lakeret karton. B21×D26, 
H 15 cm. 702.242.90  06 TJENA kasser. Papir. Kasse med låg 19.-/stk. 
Passer til BILLY reol og BESTÅ reol. B13×D26, H 10 cm. Gul 702.636.20  Kasse  
med låg 29.-/stk. Passer til BILLY reol og BESTÅ reol, D 40 cm. B27×D35, 
H 20 cm. Pink 202.636.27  Kasse med låg 39.-/stk. Passer til KALLAX reol 
og BESTÅ reol, D 40 cm. B32×D35, H 32 cm. Sort 002.636.33

07 KNARRA kurv 59.-/stk. Hver kurv er håndlavet og derfor unik. Passer 
godt i HEMNES reoler og skabe. Massiv poppel og fyr med bejdse og klar lak. 
Design: Carina Bengs. B38×D29, H 16 cm. 702.433.16  08 PJÄS kurv 119.- 
Passer i EXPEDIT reol. Bananfbre med klar lak. B32×D33, H 32 cm.

901.094.92  09 DRÖNA kasse 29.-/stk. Passer til KALLAX reol. 100% poly-
ester/karton. B33×D38, H 33 cm. 602.637.67  10 RIFFLA kurv 59.- Vandhya-
cint og bomuld med klar lak. Ø 32, H 20 cm. 402.526.37  11 MAFFENS kurv 
159.- Hver kurv er håndlavet og derfor unik. Søgræs med bejdse og klar lak. 
Ø 45, H 37 cm. 402.524.49  12 SAMLA boks med låg 89.-/stk. Plast. 
L78×B56, H 18 cm. 55 liter. 698.713.88  13 FÖRHÖJA bokse 119.-/4 dele.
Indeholder: 2 bokse 13×11×12 cm, 1 boks 26×13×12 cm, 1 låg/bakke 
26×13×3,2 cm. Massiv birk med klar lak. Design: H Preutz/N Karlsson. 
702.256.85

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

244 Opbevaringskasser

Vandhyacint er en invasiv 
planteart, der tilstopper 

søer og damme. Og derfor 
er det meget bedre at lave 

smukke, håndfettede 
kurve af materialet.

Ydersiden er beklædt med 
tekstil, og indersiden er 
beklædt med mønstret pa-
pir. Fås i fere farver, former 
og størrelser.

PAPPIS kasse med låg

6.-/stk

SAMLA boks med låg

89.-/stk

Disse praktiske bokse af 
træ er lakeret, så de er mere 
slidstærke på dit skrivebord 

eller toiletbord.

10 RIFFLA kurv

59.-

FÖRHÖJA bokse

119.-/4 stk

›Fra et bæredygtigheds-
synspunkt findes der 
ikke noget bedre end 
papir. Det er fremstillet 
af træ, som er et forny-
bart materiale. Det kan 
genanvendes, og genan-
vendt papir kan bruges 
op til 7 gange. Papir er 
stadigvæk et undervur-
deret materiale, der kan 
ha’ mange former og 
behandles, så det ser ud 
og føles som tekstil eller 
endda læder!‹

Jakub Brat, produkt- 
udviklingsingeniør

Opbevaringskasser 245

TJENA kasse med låg  
B27×D35, H 20 cm

29.-/stk



Et familiefoto eller et farve-
strålende mønster: Du kan 
hurtigt friske stemningen op 
i et rum med et par nye billeder 
– eller nye rammer til de bille-
der, du allerede har. 

01 RIBBA ramme 159.- Inkl. passepartout. Folie/plast. Billede B70×H100 cm. Hvid 900.783.39 BILD plakat 59.- Motiv: Laure Girardin Vissian. B70×H100 cm. 
Techno 802.340.76  02 Nyhed IKEA PS 2014 billede 119.- Det er sjovt at gå på opdagelse efter nye detaljer, fordi billedet er skabt med forskellige strukturer, 
papirer, vinkler og gitre. Gråt/beige 002.553.84  03 LILLARYD ramme 29.- Stellet gi’r motivet en spændende dimension, fordi siderne er vinklet ud fra væggen og 
skaber dybde og skygge. Lakeret/plast. Design: I Bermudez/D Wahl. B10×H15 cm. Hvid/gul 202.676.54 04 SLÄTTHULT dekoration, klistermærke 59.- Motiv: 
Sandra Jacobs. 702.789.33 05 BILD plakat 49.- Motiv: Ashley Percival. B50×H70 cm. Curious Creature 302.340.74  RIBBA ramme 89.- Inkl. passepartout. Billede 
B50×H70 cm. Hvid 002.688.76      

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

06 KÄRLEKEN ramme til 2 billeder 
15.- 

09 NYTTJA ramme 15.- /stk. 10 RIBBA ramme 89.-  

Vægdekoration 247246 Vægdekoration 

06 KÄRLEKEN ramme til 2 billeder 15.-/stk. Du kan vise 1 billede på hver 
side, for rammen har ingen bagside. Brug frontpanelet som skabelon, så moti-
vet får den rigtige størrelse og form. Plast. Design: Henrik Preutz. 
B20×H18 cm. Rød 402.328.09    07 Nyhed PJÄTTERYD billede 29.- 
Bille-det har ekstra dybde og liv, fordi det er trykt på lærred af høj kvalitet. 
B15×H15 cm. 902.658.59    08 RÄPPE rammer 79.-/3 stk. Du kan nemt 
og hurtigt variere motiverne ved at sætte et nyt billede ind i rillen foroven. 
Papir/plast. Design: I Bermudez/D Wahl. 702.690.14    09 NYTTJA ramme 
15.-/stk. Folie/plast. Billede B18×H24 cm. Forskellige farver 101.857.29  
10 RIBBA ramme 89.- Du kan placere motivet forrest eller bagerst i den ek-
stra dybe ramme. Inkl. passepartout. Folie/glas. Design: Lisa Lindström. 
Bille-de B50×H50 cm. Sort 200.780.50    11 SMYCKE vægur 149.- Plast. 
Design: Marcus Arvonen. Multifarvet 802.322.23    12 TOLSBY ramme til 
2 billeder 7.- Du kan vise 1 billede på hver side, for rammen har ingen bag-
side. Plast. Design: Henrik Preutz. Billede B10×H15 cm. Hvid 301.510.35  

11 SMYCKE vægur 149.- 12

02 Nyhed  IKEA PS 2014 billeder

119.-/2 stk

TOLSBY ramme til
2 billeder

7.-

Du designer selv uret. De 
28 sekskantede dele kan 

kombineres og ændres, lige 
så tit, du vil.

01

03

04

05

07

RÄPPE rammer

79.-/3 stk

08

Nyhed  PJÄTTERYD billede

29.-



01

04

02 IKEA PS FEJÖ selvvandings-
krukke 129.- 

05

03 LANTLIV piedestal 329.-/stk. 07 08 SOCKER vandkande 39.- 

10 GRÖNPEPPAR selvvandings-
krukke 29.-/stk.

11

09 

01 ORÄDD urtepotteskjuler 4.-/stk. Glaseret indvendig. Gør urtepotte-

skjuleren vandtæt. Stentøj. Design: K Hagberg/M Hagberg. Ø 10,5 cm. Beige 

201.745.94  02 IKEA PS FEJÖ selvvandingskrukke 129.- Krukken med 

hjul er nem at fytte, f.eks. når du gør rent. Plast. Design: Thomas Sandell. 
Ø 32 cm. Hvid 200.393.94  03 LANTLIV piedestal 329.- Lakeret/massivt 

træ. Design: Nike Karlsson. L74×B32, H68 cm. Hvid 701.861.13  04 Nyhed 
TORKIS feksibel tøjkurv 59.- Kan både bruges indendørs og udendørs. 
Plast. Design: Henrik Preutz. B58×D38, H 28 cm. Grøn 202.542.32  
05 DIMPA poser til affaldssortering 39.-/4 stk. Størrelser: 1 stk. 

28×18×25 cm. 13 liter. 1 stk. 38×28×25 cm. 28 liter. 2 stk. 28×28×43 cm. 

33 liter. 100% polypropen. Design: Sarah Fager. Hvid 101.801.33  06 Nyhed 
IKEA PS 2014 drivhus 199.- Du kan vende den åbne side indad eller udad 
afhængigt af, hvilket miljø du vil skabe for dine planter. Pulverlakeret stål/plast. 
Design: Nicolas Cortolezzis. B46×D18, H45 cm. Hvidt 402.575.93 

Dekoration 249248 Dekoration

07 BLADET vase 39.-/stk. Glas. Design: Anne Nilsson. H 22 cm. 401.505.54  

08 SOCKER vandkande 39.- Zinkbelagt stål. Design: Sarah Fager. 2,6 liter.
701.556.73  09 SKURAR urtepotteskjuler 19.- Pulverlakeret stål. Design: 
Ehlén Johansson. Ø 10,5 cm. Råhvid 201.861.01  10 GRÖNPEPPAR selvvan-
dingskrukke 29.-/stk. Sikrer, at dine planter trives, selvom du ikke kan van-

de dem jævnligt. Plast. Design: Ehlén Johansson. Ø 12 cm. Hvid 202.338.24 
11 Nyhed IKEA PS 2014 piedestal 99.- Du kan dekorere med planter på 
en visuelt spændende måde med hylder i forskellige højder. Hver hylde har 
plads til en urtepotteskjuler med en diameter på maks. 21 cm. Pulverlakeret 
stål/plast. Design: David Wahl. L70×B23, H53 cm. Hvid 302.575.98

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

DIMPA poser til affaldssortering

39.-/4 stk

BLADET vase

39.-/stk

›Selvom du kun har et 
hjørne af altanen eller en 
hylde i køkkenet, skal det 
stadigvæk være muligt 
at dyrke krydderurter 
og grøntsager. Vi har 
designet mange produk-
ter, der gør det muligt at 
ha’ en have på lidt plads. 
Krukker, planter og selv-
vandingstilbehør, der 
passer ind overalt og er 
nemt og sjovt at arbejde 
med. For alle!‹

Sara Ottosson, produkt-
udvikler 

En selvvandingsindsats 
holder jorden fugtig, når du 
ikke er hjemme til at vande.

En vase eller et glas vendt 
på hovedet er perfekt som 
et midlertidigt drivhus, der 
får dine spæde planter til 
at vokse.

SKURAR urtepotteskjuler

19.-

06 Nyhed  IKEA PS 2014 drivhus

199.-

ORÄDD 
urtepotteskjuler

4.-/stk

Nyhed  IKEA PS 2014 
piedestal

99.-

Nyhed  TORKIS 
feksibel tøjkurv

59.-



06

09

01 ENSIDIG serien. Glas. Design: C Halskov/H Dalsgaard. Vase 19.- 
H 16 cm. 102.398.88  Vase 9.- H 18 cm. 402.331.49  Vase 19.- H 28 cm. 
302.398.87    02 BORRBY lanterne til bloklys 49.- Kan både bruges 
indendørs og udendørs. Stål/glas. H 28 cm. Hvid 302.701.42    03 ROTERA 
lanterne 29.- Kan både bruges indendørs og udendørs. Pulverlakeret stål/
glas. H 21 cm. Hvid 301.229.86    04 MEDVETEN vase 39.-/stk. Glasvasen 
er mundblæst af en dygtig glaspuster. Design: Gunnel Sahlin. H 21 cm. Lilla 
002.089.86    05 Nyhed SINNLIG duftlys i glas 29.-/stk. Glas/duftende 
paraffn/vegetabilsk voks. H 9 cm. Beroligende spa/grå 302.510.87  VACKERT 
dekoration til lys i glas 19.-/stk. Den skinnende metaldekoration har et 
mønster, der skaber en spændende kontrast i rummet. Kan suppleres med 
SINNLIG duftlys i glas 9 cm. Rustfrit stål. Design: S Edholm/L Ullenius. 
H 9,5 cm. 502.513.93

Dekoration 251250 Dekoration

06 GLANSIG fyrfadsstage 8.- Kan bruges med små og store fyrfadslys. 
Lakeret glas. Design: Gunnel Sahlin. H 8 cm. Mørkelilla 302.362.28  
07 SKURAR fyrfadsstage 15.- Pulverlakeret stål. Design: Ehlén 
Johansson. H 11 cm. Hvid 602.360.43  08 STABBIG lanterne til bloklys 
149.- Det skinnende metal refekterer og understreger det varme lys fra stea-
rinlysets famme. Til bloklys, maks. Ø 10 cm. Pulverlakeret stål. Design: Henrik 
Preutz. H 35 cm. 702.361.13  09 JUBLA uparfumerede kronelys 
59.-/50 stk. 100% stearin. Ø 22, H 20 cm. Hvide 271.500.10  
10 FÖRTJUST fyrfadsstage 15.-/stk. Dobbelt funktion. Kan både bruges til 
fyrfadslys og stearinlys. Glas. Design: J Asshoff/H Brogård. H 8 cm. 602.142.82  
11 Nyhed SINNLIG duftlys i glas 29.- Glas/duftende paraffn/vegetabilsk 
voks. H 9 cm. Sprødt æble/grønt 702.510.85

 Når dette ikon vises ved en vare, betyder det, at den kan bestilles online. 

01 ENSIDIG vase 18 cm 9.-   
28 cm 19.-

02 BORRBY lanterne til bloklys 
49.- 

03 

05 Nyhed  SINNLIG duftlys i glas 29.-/stk.  
VACKERT dekoration til lys i glas 19.-/stk. 

07 SKURAR fyrfadsstage 15.-  08 STABBIG lanterne til bloklys 
149.- 

10 FÖRTJUST fyrfadsstage 15.-/stk. 11 Nyhed  SINNLIG duftlys i glas

29.-

04 MEDVETEN vase 39.-/stk.

JUBLA uparfumerede 
kronelys

59.-/50 stk

Også til din virksomhed.
 Se mere på IKEA.dk

Vaserne ligner traditionelle 
mælkefasker og skaber 
en rustik og gammeldags 
stemning.

ENSIDIG vase, 16 cm

19.-

GLANSIG 
fyrfadsstage

8.-

Holderen med hulmønster 
har den perfekte størrelse 
til SINNLIG lys – eller et 
fyrfadslys.

Lysene er gennemfarvede, 
og den duftende stearin 

gi’r op til 25 timers 
god stemning.

ROTERA lanterne  

29.-



SINNLIG
Glade farver og op til 25 timers stemningsfuld 
duft – SINNLIG duftlys gi’r hygge, når du hol-
der fest, og løfter stemningen på en alminde-
lig hverdagsaften. Når lyset er brændt ned, 
kan du genbruge glasset som fyrfadsstage 
efter at have rengjort det. 

SINNLIG duftlys i glas 

Glas og duftende paraffn/vegetabilsk
voks. H 7,5 cm. Full blossom/lilla 002.363.57      

12.-/stk

01 CYLINDER vaser/skåle 129.-/3 stk. Kan stå inden i hinanden og sparer 
plads, når de ikke er i brug. Glas. Design: Anne Nilsson. 801.750.91  
02 NEGLINGE lysestage/fyrfadsstage 3.-/stk. Du kan bruge 
NEGLINGE som lysestage eller fyrfadsstage, afhængigt af hvilken side du 
vender opad. Glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. H 5 cm. 901.520.94  
03 VASEN vase 9.- Glas. Design: Åsa Gray. H 20 cm. 000.171.33  
04 STOCKHOLM lysestager 149.-/2 stk. Poleret rustfrit stål og en tung 
bund med grønt flt på undersiden gi’r et eksklusivt udseende. Rustfrit stål. 
Design: Ola Wihlborg. H 40 cm. 902.482.85  05 Nyhed IKEA PS 2014 
dekoration 99.-/3 stk. Udskift låget for at variere vasernes og krukkernes 
udseende og vælg, hvad du vil opbevare i dem. Indeholder: 2 vaser, 1 krukke 
og 3 låg. Glas/rustfrit stål. Design: Mathias Hahn. Multifarvet 502.362.13  
06 STOCKHOLM vaser. Vaserne er mundblæste af en dygtig glaspuster. 
Glas. Design: Ola Wihlborg. Vase 299.-/stk. H 20 cm. Grøn 002.161.75  
Vase 249.-/stk. H 40 cm. Grøn 902.329.77 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

252 Dekoration

NEGLINGE lysestage/
fyrfadsstage

3.-/stk

VASEN vase

9.-

04 STOCKHOLM lysestager 
149.-/2 stk.

06 STOCKHOLM vase H 20 cm 

299.-   H 40 cm 249.-

01 CYLINDER vaser/skåle 129.-/3 stk. 

05

02

03 

Nyhed  IKEA PS 2014 dekoration

99.-/3 stk
Lågene og krukkerne 
kan kombineres på kryds 
og tværs afhængigt 
af dit humør.

 Shop online på IKEA.dk



01 02 NOCKEBY 2-pers. sofa 3.899.- 

06 

03 

07 SKOGABY 3-pers. sofa 3.299.-

08 STOCKHOLM 3-pers. sofa 8.999.- 

04 IKEA PS 2014 hjørnelænestol 
med puder  1.999.-/stk. 

05

01 KNOPPARP 2-pers. sofa 499.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi 
det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% polyester. Design: Nike 
Karlsson. B119×D66, H 70 cm. Grå 802.649.64  02 NOCKEBY 2-pers. sofa 
3.899.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvas-
kes. Hør/viskose/forkromet stål. B203×D97, H 66 cm. RISANE grå 790.205.90  
03 KARLSTAD 3-pers. sofa 1.999.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi 
det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B205×D93, 
H 80 cm. BLEKINGE hvid 898.405.36  04 Nyhed IKEA PS 2014 hjørnelæ-
nestol med puder 1.999.-/stk. Brug puderne til at lave dit eget hyggelige 
hjørne, hvor du kan sætte dig godt til rette med din yndlingsbog. Puder: 
50×50 cm, grå. 45×59 cm, turkis. 59×59 cm, orange. 100% bomuld. 
B90×D90, H 130 cm. RISANE natur 890.235.26 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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05 NOCKEBY 2-pers. sofa og chaiselong, højre 6.699.- Betrækket er 
nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Hør/viskose/for-
kromet stål. B277×D97/175, H 66 cm. RISANE orange 890.205.99  06 SÄTER 
2½-pers. sofa 2.999.- Slidstærkt spaltlæder er nemt at holde og praktisk til 
børnefamilier. B197×D82, H 75 cm. FRÄSIG mørkebrun 201.194.61  
07 SKOGABY 3-pers. sofa 3.299.- Siddefader og armlæn med blødt og 

slidstærkt kernelæder, der er nemt at holde. B203×D85, H 80 cm. ROBUST 
mellemgrå 902.616.39  08 STOCKHOLM 3-pers. sofa 8.999.- Velour er et 
blødt og eksklusivt tekstil, der er slidstærkt og nemt at holde rent med en blød 
støvsugerbørste. Sofaen leveres med betrækket på. Betræk: 77% bomuld/
23% polyester. Design: Niels Gammelgaard. B211×D88, H 80 cm. 
SANDBACKA grøn 102.450.59  

KNOPPARP 
2-pers. sofa

499.-

Indret en hyggekrog, hvor 
du kan være alene – selvom 
du er omgivet af venner og 
familie. Og endnu én, hvor 
du kan  lægge fødderne op 
og slappe af.

Dobbeltsvejsede pocket-
fjedre, der også bruges i 
madrasser, gør sofaen 
ekstra komfortabel og 
gør det muligt at bruge 
mindre skum.

›Bæredygtighed er 
ikke længere et teknisk 
problem. Det er et etisk 
problem. Alle har et 
ansvar for at skabe 
produkter, der er bedre 
for mennesker og miljø. 
Vi arbejder hårdt for at 
sikre, at de materialer, vi 
bruger, kan sorteres og 
genanvendes. Mange af 
vores sofaer er pakket 
i fade pakker, så de er 
mere effektive at trans-
portere.‹

Emilio Guzman, Sustainability 
Leader

Scan siden

 SÄTER 2½-pers. sofa

2.999.-

KARLSTAD 3-pers. sofa

1.999.-

Hjemtransport
Vi leverer dine varer til dit hjem 
eller kontor.  

 Se mere på IKEA.dk, eller spørg 
i varehuset.

NOCKEBY 2-pers. sofa  
og chaiselong, højre

6.699.-



01 SÖDERHAMN sofakombination 6.699.-

02 03 ARILD chaiselong, venstre 5.999.- 06 KIVIK 3-pers. sofa 2.999.- 05 07 TIRUP drejelænestol 2.699.- 

04 STOCKHOLM 3-pers. sofa 11.999.- 

08 SÖDERHAMN puf 1.199.-/stk. 

01 SÖDERHAMN serien. Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan 
tages af og maskinvaskes. Betræk: 97% polyester/3% nylon. Design: Ola 
Wihlborg. SAMSTA mørkegul. Puf 999.- B93×D93, H 40 cm. 990.235.64  
Sofakombination 6.699.- B378×D99/151, H 83 cm. 290.461.54  
02 KLIPPAN 2-pers. sofa 1.499.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi 
det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B180×D88, 
H 66 cm. RANDVIKEN multifarvet 290.065.96  03 ARILD chaiselong, ven-
stre 5.999.- Siddefader og armlæn af kraftigt og slidstærkt kernelæder, der 

er nemt at holde, er praktisk til børnefamilier. B89×D155, H 81 cm. KARAKTÄR 
sort 301.387.94

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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04 STOCKHOLM 3-pers. sofa 11.999.- Meget slidstærkt og blødt kernelæ-
der med et naturligt udseende. Design: Niels Gammelgaard. B211×D88, 
H 80 cm. SEGLORA natur 802.450.51  05 KIVIK 2-pers. sofa og chaiselong 
5.598.- Betræk: 80% bomuld/20% polyester. B280×D95/163, H 83 cm.
DANSBO hvid 790.110.34  06 KIVIK 3-pers. sofa 2.999.- Betrækket er 
nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 65% poly-
ester/35% bomuld. B228×D95, H 83 cm. ORRSTA mørkeblå 690.114.83  
07 TIRUP drejelænestol 2.699.- Formstøbt, højspændstigt skum giver 
afrundede former og holdbar komfort. Betræk: Gennemfarvet kernelæder. 
Design: Carl Öjerstam. B78×D79, H 88 cm. KAVAT hvid 701.265.67  
08 SÖDERHAMN puf 1.199.-/stk. Kraftigt, meget slidstærkt, let skinnende 
og blødt stof med struktur. Betræk: Bomuld/viskose/polyester/lyocell/hør. 
B93×D93, H 40 cm. ISEFALL natur 299.009.34  ISEFALL lys turkis 399.009.38

Blød, dyb, modulopbygget 
og pakket i fade pakker, så 
du selv kan tage den med 
hjem. Når tiden er inde, kan 
materialerne sorteres og 
genanvendes.

KLIPPAN 2-pers. sofa

1.499.-

Scan siden

KIVIK 2-pers. sofa 
og chaiselong

5.598.-

Sofa med betræk af 
kernelæder bli’r blødere 
og smukkere, jo mere du 
bruger den.

SÖDERHAMN puf

999.-



05 YSTAD 2-pers. sofa 5.599.-  Lænestol 3.699.-

01 

07 EKTORP puf 799.-  lænestol 1.399.- 04 STRANDMON øreklapstol 1.799.-  09 MUREN lænestol 2.299.- 

02 EKTORP puf 1.099.- 

08

03

10 EKTORP 2-pers. sofa og chaiselong 3.199.- 

06

01 TIDAFORS 3-pers. sofa 3.999.- Fast betræk af slidstærk, let skin-
nende og blød chenille. Bomuld/viskose/polyester/hør. Design: Ola Wihlborg. 
B230×D95, H 99 cm. HENSTA grøn 702.769.53  02 EKTORP puf 1.099.- 
Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Be-
træk: 53% hør/47% viskose. L82×B62, H 44 cm. RISANE natur 499.085.09  
03 TULLSTA stol 599.- Fast betræk: 100% bomuld. B80×D70, H 77 cm. 
RANSTA natur 200.402.41  04 STRANDMON øreklapstol 1.799.- Fast 
betræk: 100% polyester. B82×D96, H 101 cm. SKIFTEBO orange  602.731.01  
05 YSTAD serien. Siddefader og armlæn med blødt og slidstærkt kerne-

læder, der er nemt at holde. GRANN mørkebrun. 2-pers. sofa 5.599.-
B166×D92, H 87 cm. 801.932.31  Lænestol 3.699.- B110×D92, H 87 cm. 
501.932.56  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

258 Sofaer og lænestole

06 EKTORP 3-pers. sofa 2.699.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det 
kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B218×D88, H 88 cm.
MOBACKA beige/rød 190.067.90  07 EKTORP serien. Betrækket er nemt at 
holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 65% polyester/
35% bomuld. TYGELSJÖ beige. Stol 1.399.- B104×D88, H 88 cm. 899.325.45  
Puf 799.- L82×B62, H 44 cm. 999.326.01  08 EKENÄS lænestol 1.499.-
Fast betræk af slidstærk, let skinnende og blød chenille. Bomuld/viskose/poly-
ester/hør. Design: Ola Wihlborg. B86×D78, H 90 cm. HENSTA grå  802.766.60  
09 MUREN lænestol 2.299.- Kan indstilles, så du kan vælge 3 positioner, fra 
sidde- til hvileposition. Fast betræk: 100% bomuld. B85×D94, H 97 cm. IDEMO 
lysebrun 101.849.18  10 EKTORP 2-pers. sofa og chaiselong 3.199.- Be-
trækket er nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 
65% polyester/35% bomuld. B252×D88/163, H 88 cm. TYGELSJÖ beige 
399.325.81

TULLSTA lænestol

599.-

Også til din virksomhed
 Se mere på IKEA.dk

Øreklapstolen med høj ryg 
gi’r god støtte til nakken. 
Derfor kan du slappe af i den  
i timevis.

Scan siden

EKTORP 3-pers. sofa

2.699.-
Denne rummelige sofa med 
høj ryg omfavner dig med 
blød komfort. Memoryskum 
former sig efter din krop 
og får den oprindelige form 
igen, når du rejser dig.

EKENÄS lænestol

1.499.-

TIDAFORS 3-pers. sofa

3.999.-



10

06 

0702 08 STORSELE stol med høj ryg 
669.- 

11 SKOGABY lænestol 2.599.- 

09 

13 STOCKHOLM drejelænestol 2.299.-/stk.

04 VÄRMDÖ gyngestol 899.- 

01 STOCKHOLM stol med høj ryg 2.599.- Lænestolen er fremstillet af 
højspændstigt, støbt skum, der gi’r god komfort og støtte – og holder formen 
i mange år. Lænestolen har fast betræk, men aftagelige, vaskbare betræk på 
armlænene. Betræk: 80% bomuld/20% hør. B79×D83, H 109 cm. MOSTA grå 
802.396.96  02 NOLMYRA lænestol 219.-/stk. 199.-/stk. Birketræsfner 
med bejdse og klar lak/polyester. B64×D75, H 75 cm. Sort 402.335.35  
03 KARLSTAD stol 1.399.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan 
tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B91×D93, H 80 cm. 
BLEKINGE hvid 698.404.05  04 VÄRMDÖ gyngestol 899.- Du kan både bru-
ge træmøblerne inde og ude. Massiv, lakeret fyr. B65×D74, H 106 cm. Sortbrun 
201.906.88  05 VILLSTAD lænestol med høj ryg 1.399.- Fast betræk: 
97% polyester/3% nylon. B70×D97, H 103 cm. SAMSTA turkis 302.396.32  
06 EKERÖ lænestol 999.-/stk. Fast betræk: 100% polyester. B70×D73, 
H 75 cm. SKIFTEBO mørkeblå 202.628.78

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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12 KIVIK puf 1.999.- 

07 LOCKSTA lænestol 289.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan 
tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% polyester. B71×D75, H 78 cm. Oran-
ge 902.396.53  08 STORSELE stol med høj ryg 669.- Rotting med bejdse 
og klar lak. B69×D78, H 100 cm. Sort 202.016.82  09 POÄNG lænestol 
899.-/stk. Stel af lamellimet og formspændt birk giver god feksibilitet. 
B68×D82, H 100 cm. Birketræsfner/ISUNDA grå 690.108.84  10 Nyhed 
IKEA PS 2014 taburet med LED belysning 399.-/stk. Plast. Ø 34, 
H 36 cm. Denne lampe indeholder indbyggede LED pærer. Pærerne i lampen 
kan ikke udskiftes. Hvid 002.633.41  11 SKOGABY lænestol 2.599.- Sid-
defader og armlæn med blødt og slidstærkt kernelæder, der er nemt at holde. 
B90×D85, H 80 cm. ROBUST mellemgrå 602.616.31  12 KIVIK puf 1.999.- 
Stort og praktisk opbevaringsrum under sædet. Betræk: Gennemfarvet kerne-
læder på kontaktfader. B90×D70, H 43 cm. GRANN hvid 902.006.36  
13 STOCKHOLM drejelænestol 2.299.-/stk. Fast betræk: 77% bomuld/
23% polyester. B67×D77, H 76 cm. SANDBACKA gul 502.396.69 

Nyhed  IKEA PS 2014 
taburet med LED belysning

399.-/stk

NOLMYRA lænestol
219.-

199.-/stk

›Vi kan godt li’ tanken om ubegrænset frihed. I dag for-
venter de fleste af os, at vores elektroniske apparater 
fungerer, uanset hvor vi er. IKEA PS 2014 taburet med 
LED belysning er en usædvanlig blanding af en genop-
ladelig lampe og en taburet. Det er op til dig, hvordan 
du bruger den...‹

T Richardson, C Brill, A Williams, designer

Den høje ryg gi’r støtte til 
nakken, og det vinklede 

sæde og de feksible hynder 
indbyder dig til at sætte dig 

godt til rette og slappe af.

Beklædt med blød og luk-
suriøs velour og fremstillet 

af formstøbt højspændstigt 
skum, der gi’r støtte og kom-

fort i mange år.

05 VILLSTAD lænestol med høj ryg 1.399.- 

Afslappende komfort - hver 
dag. Find din stil i vores ud-

valg af stel og betræk.

Scan siden

POÄNG lænestol

899.-

03 KARLSTAD lænestol 1.399.-

01 STOCKHOLM lænestol med høj ryg 2.599.-

LOCKSTA lænestol 

289.-

EKERÖ lænestol

999.-/stk



01 KARLSTAD 3-pers. sovesofa 5.999.-

05

02 KARLABY/KARLSKOGA 
3-pers. sovesofa 2.299.- 

04 BACKABRO/MATTARP 2-pers. sovesofa 4.299.- 

03

0807 SVELVIK stel til sovesofa 1.499.- 09 IKEA PS LÖVÅS 2-pers. 
sovesofa 2.699.-

06

10 HEMNES stel til sovesofa med 3 skuffer 2.999.-01 KARLSTAD 3-pers. sovesofa 5.999.- Betrækket er nemt at holde rent, 
fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. B225×D93, 
H 83 cm. Madrasmål 140×200 cm. HUSIE orange 499.292.05  02  KARLABY/
KARLSKOGA 3-pers. sovesofa 2.299.- Betrækket er nemt at holde rent, 
fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 92% bomuld/8% polyester. 
B205×D105, H 80 cm. Madrasmål 140×200 cm. SIVIK gulgrøn 999.273.55
03 LUGNVIK sovesofa med chaiselong 2.299.- Sofa, chaiselong og 
dobbeltseng i ét. Inkl. 3 puder. Fast betræk: 65% polyester/35% bomuld. 
B223×D83/136, H 90 cm. Madrasmål 120×200 cm. GRANÅN sort 502.084.94  
04 BACKABRO/MATTARP 2-pers. sovesofa 4.299.- Betræk: 65% poly-
ester/35% bomuld. B162×D88, H 71 cm. Madrasmål 120×200 cm. JONSBODA 
blå 790.068.86  05 HAGALUND 2-pers. sovesofa 2.399.- Betrækket er 
nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% 
bomuld. B150×D86, H 91 cm. Madrasmål 120×196 cm. BLEKINGE hvid 
598.437.44  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

262 Sovesofaer

06 FRIHETEN hjørnesovesofa 2.799.- Opbevaringsplads under chaise-
longen. Låget står åbent, så du nemt og sikkert kan tage ting ud og lægge 
ting på plads. Fast betræk: 100% polyester. L230×D151, H 66 cm. Madrasmål 
140×204 cm. SKIFTEBO mørkegrå 902.428.63  07 SVELVIK stel til sove-
sofa 1.499.- 2 funktioner i 1 - sofa om dagen og seng om natten. Madras og 
sengetøj sælges separat. Pulverlakeret stål. B88×L207, H 117 cm. Madrasmål 
80×200 cm. Sort 402.084.75  08 BEDDINGE LÖVÅS 3-pers. sovesofa 
1.599.- Betrækket er nemt at holde rent, fordi det kan tages af og maskinvas-
kes. Betræk: 100% bomuld. B200×D104, H 91 cm. Madrasmål 140×200 cm.
RANSTA mørkegrå 598.743.73  09 IKEA PS LÖVÅS 2-pers. sovesofa 
2.699.- Betræk: 100% bomuld. B163×D111, H 86 cm. Madrasmål 
160×205 cm. VANSTA rød 598.743.87  10 HEMNES stel til sovesofa med 
3 skuffer 2.999.- 4 funktioner: Sofa, enkeltseng, dobbeltseng og opbeva-
ring. Madras og sengetøj sælges separat. Lakeret. Design: Carina Bengs. 
B87×L211, H 86 cm. Madrasmål 80×200 cm. Hvidt 500.803.15

Indkøbs- og leveringsservice 
Vi fnder og leverer 

dine varer til  din adresse. 

 Se mere på IKEA.dk 
eller i varehuset.

Der er opbevaringsplads un-
der sædet, og det aftagelige 
betræk kan maskinvaskes.

LUGNVIK sovesofa
med chaiselong

2.299.-

Et hyggeligt sted at slappe 
af bli’r til en komfortabel 
seng til 2. Suppler med din 
foretrukne madras.

BEDDINGE LÖVÅS 
3-pers. sovesofa 

1.599.-

Scan siden

HAGALUND 2-pers. sovesofa

2.399.-

FRIHETEN hjørnesovesofa

2.799.-



01  STOCKHOLM indskudsborde 1.499.-/2 stk. 02

04 IKEA PS 2012 sofabord med 4 skåle 299.-  

03 STOCKHOLM sengebord 599.- 06 08 

09 TOFTERYD sofabord 1.499.- 

10

07 LIATORP sofabord 1.699.-

12 HEMNES sofabord 599.- 
01 STOCKHOLM indskudsborde 1.499.-/2 stk. Det markante åremønster 
i valnøddetræsfneren gi’r hvert enkelt bord et unikt udseende. Valnøddetræs-
fner med klar lak. Design: Ola Wihlborg. L72×B47, maks. H 36 cm. 102.397.13  
02 HATTEN sofabord 149.- Bakken kan tages af og bruges til servering. For-
kromet stål/plast. Design: Ehlén Johansson. Ø 40 cm. Transparent 401.161.88  
03 STOCKHOLM sengebord 599.- Lakeret. Design: Ola Wihlborg. Ø 42, 
H 50 cm. Gult 002.451.30  04 IKEA PS 2012 serien. Massiv bambus/stål/
plast med klar lak. Design: Henrik Preutz. Hvid/bambus. Sofabord med 4 
skåle 299.- Skålene kan både bruges som urtepotteskjulere og til servering 
af snacks. L48×B48, H 48 cm. 102.108.04 Sofabord 299.- L48×B48,   
H 48 cm. 602.108.06  05 Nyhed NORNÄS sofabord 399.- Ubehandlet fyr er 
et holdbart naturmateriale, der kan behandles med lak, olie eller bejdse efter 
din smag. Design: K Hagberg/M Hagberg. B59×D59, H 45 cm. 602.809.41 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

264 Sofaborde

06 Nyhed IKEA PS 2014 sofabord med belysning 499.- Pulverlakeret 
stål. L68×B38, H 113 cm. Hvidt 202.636.46  07 LIATORP sofabord 1.699.- 
Lakeret/hærdet glas. Design: Carina Bengs. L93×B93, H 51 cm. 500.870.72  
08 IKEA PS 2012 sofabord 299.- Pulverlakeret stål. Design: Ola Wihlborg. 
L70×B42, H 48 cm. Mørk turkis 902.084.49  09 TOFTERYD sofabord 1.499.- 
Kontakt de lokale myndigheder, så du er sikker på, at produktet overholder 
eventuelle særlige krav, der stilles til kontorbrug. Folie/forkromet stål. Design: 
Tord Björklund. L95×B95, H 31 cm. Sort højglans 401.974.86  10 LACK 
sofabord 29.-/stk. Let og nemt at fytte. Lakeret. L55×B55, H 45 cm. Sort 
200.114.08  Hvid 200.114.13  11 LINDVED sofabord 149.- Pulverlakeret 
stål. Design: Ehlén Johansson. Ø 50, H 68 cm. Hvidt 301.256.97  12 HEMNES 
sofabord 599.- Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. 
L55×B55, H 50 cm. Gråbrunt 202.141.23

HATTEN sofabord

149.-

LACK sofabord

29.-/stk

›Med IKEA PS bord kan du lade din telefon op, opbevare 
magasiner – og samtidig få lys til at læse. Bordet er en 
moderne og fleksibel fortolkning af polske produkter 
med flere funktioner som for 50 år siden – designet til 
at udnytte pladsen i små rum optimalt.‹

Tomek Rygalik, designer

11 LINDVED sofabord 149.- 

Scan siden

Nyhed  IKEA PS 2014  
sofabord med belysning

499.-

05 Nyhed  NORNÄS sofabord 399.-

IKEA PS 2012 sofabord

299.-

Fremstillet af ubehandlet 
arktisk fyr, der er smukt og 
holdbart, som det er. Men 
du kan også gi’ det et mere 
personligt udseende med 
lak, bejdse eller olie.

Stellet er stærk og let, 
fordi det er fremstillet af 
bambus – et hurtigtvok-

sende naturmateriale.

IKEA PS 2012 
sofabord 

299.-



01

07 HEMNES sofabord 699.- 

02 LÖVBACKEN sofabord 399.- 

04 VEJMON sofabord 699.- 

06

03

05  STUVA bænk med opbevaring  
600.-

01 Nyhed IKEA PS 2014 bord med opbevaring 449.-/stk. Plast/pulver-
lakeret stål. Ø 44, H 45 cm. Multifarvet 702.639.98  02 LÖVBACKEN sofa-
bord 399.- Det markante åremønster i poppeltræsfneren gi’r hvert enkelt 
bord et unikt udseende. L77×B39, H 51 cm. Mellembrunt 802.701.25  
03 BOSNÄS puf med opbevaring 119.- Betrækket er nemt at holde rent, 
fordi det kan tages af og maskinvaskes. Betræk: 100% bomuld. L36×B36, 
H 36 cm. RANSTA gul 602.666.81  04 VEJMON sofabord 699.- Birketræs-
fner med klar lak. Design: Ehlén Johansson. Ø 60, H 60 cm. 801.366.79  
05 STUVA bænk med opbevaring 600.- Inkl. hjul. Folie/lak. B90×D50, 
H 50 cm. Hvid 398.766.60  06 VITTSJÖ indskudsborde 369.-/2 stk. 
Størrelse: B50×D50, H 50 cm. B90×D45, H 45,5 cm. Pulverlakeret stål/
hærdet glas/folie. Design: Johan Kroon. Sortbrune 802.153.32  07 HEMNES 
sofabord 699.- Massiv fyr med bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. 
L118×B75, H 46 cm. Sortbrunt 801.762.84 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

266 Sofaborde

LACK
I 2015 fylder LACK 35 år. I årenes løb har vi 
videreudviklet bordet og skabt et større udvalg 
af farver og materialer – her er 2 af de nyeste. 
LACK er stadigvæk det samme solide og lette 
sofabord, der er smukt for enden af sofaen eller 
ved siden af en lænestol. Det er nemt at samle, 
så du kan tage det med hjem og glæde dig over 
det med det samme. 

BOSNÄS puf 
med opbevaring

119.-

LACK sofabord. Lakeret. L55×B55, H 45 cm. 
Pink 102.798.22  
Gråt 602.842.13

29.-/stk
 Shop online på IKEA.dk

›Vi tænkte meget på uformelle siddepladser og målti-
der – og hvor praktisk det ville være at ha’ mere end 1 
bakke. Og at man kan stable flere bakker oven på hin-
anden, så de bli’r til et flot sofabord. Vi synes, de ligner 
kinesiske madkasser, som man kan stable og flytte 
rundt på, som man vil.‹

T Richardson, C Brill, A Williams, designere

VITTSJÖ indskudsborde 

369.-/2 stk

Nyhed  IKEA PS bord med opbevaring

449.-/stk



04

03

01 ARÖD arbejdslampe 299.-/stk. Pulverlakeret stål/aluminium. 
H 51,5 cm. Grå 301.477.84  02 KRÄMARE loftskinne med 3 indstillelige 
spot 199.- Aluminium. L 109 cm. 902.308.22  03 LERSTA læse-/gulvlampe 
79.-/stk. Aluminium. H 131 cm. 001.106.40

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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05

FORSÅ arbejdslampe

129.-

LOCK plafond

25.-

Belysning 269

04 LOCK plafond 25.- Ø 25 cm. 000.556.91  05 FORSÅ arbejdslampe 
129.- H 50 cm. 001.467.76  06 HEKTAR væg-/klemspot 119.- D 22 cm. 
802.153.08  07 KROBY loftlampe dobbelt 199.- Hver skærm af mundblæst 
glas er unik. Glas/stål. B 85-124 cm. 300.894.11  08+12 RANARP loft-
lampe 229.- Ø 38 cm. 602.564.94  09 RANARP klemspot 149.- Stål/plast 
102.313.21  10 FOTO serien. Lakeret aluminium. Loftlampe 99.- Lampen 
gi’r et behageligt lys, når du spiser, og spreder et godt, direkte lys over dit 
spise- eller barbord. Ø 25 cm. Grøn 202.373.08  Loftlampe 129.- Giver
direkte belysning og oplyser f.eks. spisebord eller bar. Ø 38 cm. Råhvid 
401.928.51  11 ÄLGHULT plafond 229.- Lampen gi’r et blødt lys og skaber 
en varm og hyggelig stemning i rummet. B 42 cm. 402.458.16   
01–12 I disse lamper kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D.

08

01 ARÖD arbejdslampe 299.-/stk 02 KRÄMARE loftskinne med 
3 spot 199.-

06 HEKTAR væg-/klemspot 119.- 10 FOTO loftlampe Ø 25 cm 99.- 
Ø 38 cm 129.-

07

11 ÄLGHULT plafond 229.-  12 RANARP loftlampe 229.- 

Disse lamper har stof-
beklædte ledninger, 

messingfarvede detaljer 
og en mat metaloverfade, 

der skaber en industriel 
retrostil.

LERSTA læse-/
gulvlampe

79.-/stk

Lampen har indstilleligt 
hoved, så du kan klemme 
den fast på en hylde eller 
vindueskarm og pege lyset 
i den retning, du ønsker.

RANARP loftlampe

229.-

09 RANARP klemspot 149.-

IKEA kan også hjælpe din 
virksomhed.

 Se mere på IKEA.dk

KROBY loftlampe dobbelt

199.-



01 MÖLNDAL loftlampe Ø 11 cm 59.-/stk

05

02

04

03 ÅRSTID plafond 199.- 06 LYRIK gulvlampe 379.- 

09 KRISTALLER lysekrone, 3-armet 349.-/stk.

07 08

01 MÖLNDAL serien. Skaber et dekorativt lysmønster i rummet, når lyset
skinner igennem den perforerede skærm. Stål. Design: Ehlén Johansson. 
Loftlampe 59.-/stk. Ø 11 cm. 402.563.53  Loftlampe 99.- Ø 30 cm. 
302.563.58  02 ÅRSTID væglampe 119.- Forniklet stål/70% polyester/
30% bomuld. Skærm Ø 16 cm, D 38 cm. Hvid 601.638.76  03 ÅRSTID 
plafond 199.- Diffust lys, der giver god generel belysning i rummet. 70% 
polyester/30% bomuld/plast/stål. Ø 46 cm. Hvid 901.760.47  04 ALVINE 
PÄRLA loftlampeskærm 199.- Lampefod og ledningssæt sælges separat. 
100% bomuld/plast/stål. Ø 38, H 24 cm. 801.804.41  05 ÅRSTID loftlampe, 
3-armet 229.- Skærmen af tekstil gi’r et diffust og dekorativt lys. Forniklet 
stål/70% polyester/30% bomuld. 002.482.18 
01–03 og 05  I disse lamper kan pærer i følgende energiklasser anvendes: 
A++ til D.  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Belysning 271270 Belysning

06 LYRIK gulvlampe 379.- Giver et blødt lys, der gør stemningen i dit hjem 
varm og hyggelig. Pulverlakeret stål/100% bomuld. Design: Sissa Sundling. 
H 142 cm. Skærm Ø 35 cm. 901.959.70  07 SÖDER loftlampe 449.- Giver 
blød stemningsbelysning. Glas/stål. Design: P Amsell/B Berlin. Ø 30 cm. 
201.956.95  08 HEMSTA loftslampeskærm 119.-/stk. 100% polyester/
pulverlakeret stål. Ø 36, H 26 cm. Pink 502.653.71  HEMMA dobbelt ophæng 
39.- Fast installation. L 1,8 m. Hvid 602.630.36  09 KRISTALLER lysekrone, 
3-armet 349.-/stk. Højden er nem at indstille ved at bruge S-krogen eller 
afkorte kæden. Stål/glas. Ø 32 cm. Sølvfarvet 800.894.61  

06–09 I disse lamper kan pærer i følgende energiklasser anvendes: A++ til D.  

ÅRSTID væglampe

119.-
MÖLNDAL loftlampe,  
Ø 30 cm 

99.-
Lad fantasien bestemme. 
Vælg imellem mange 
forskellige lampeskærme, 
lampefødder og ledninger, 
og få den belysning, der 
matcher din livsstil.

HEMSTA loftlampeskærm

119.-/stk

HEMMA dobbelt ophæng

39.-

ÅRSTID loftlampe, 
3-armet

229.-

2 loftlamper forbundet til 
kun 1 udtag. En dobbeltled-

ning gi’r dig mange fere mu-
ligheder for at være kreativ 

med dine loftlamper.

ALVINE PÄRLA 
loftlampeskærm

199.-

SÖDER loftlampe

449.-



01

04 BRÅN bordlampefod 79.-   JÄRA skærm 49.- 

10 VANADIN loft-/væglampe 
299.- 

06 KLOR LED loftlampe 699.- 

08 

03 SÅNGEN bordlampe 149.- 07

11 

12 GAVIK bordlampe 79.-/stk.

01 LAMPAN bordlampe 25.-/stk. Plast. Skærm Ø 19, H 29 cm. Turkis 
702.686.51  Pink 002.686.59  02 RYMDEN LED loftskinne, 3 spot 299.- 
Aluminium/polykarbonatplast. 502.285.95  03 SÅNGEN bordlampe 149.- 
Få en blød og hyggelig stemning i dit hjem med en lampeskærm af tekstil, der 
giver spredt og dekorativ belysning. Ø 18, H 27 cm. 002.687.77  

Belysning 273272 Belysning

04 BRÅN bordlampefod 79.- H 30 cm. 201.841.40  JÄRA skærm 49.- 
802.286.26  05 KLABB bordlampe 229.-  302.687.28  06 KLOR LED 
loftlampe 699.- Ø 40 cm. 301.806.84  07 HÄGGÅS LED loftlampe 299.- 
Ø 60 cm. 402.077.44  08 HOLMÖ gulvlampe 69.- H 117 cm. 301.841.68  
09 VANADIN loftlampe 149.- Giver generel belysning. Ø 18 cm. 402.424.17  
10 VANADIN loft-/væglampe 299.-  Ø 30 cm. 602.424.16  11 JANSJÖ 
LED klemspot 79.- H 40 cm. 002.137.80  12 GAVIK bordlampe 79.-/stk. 
Ø 18, H 21 cm. 002.133.08  
01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 og 12 I disse lamper kan pærer i følgende 
energiklasser anvendes: A++ til D.  02, 06, 07 og 11 Disse lamper indeholder 
indbyggede LED pærer. Pærerne kan ikke udskiftes.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

LAMPAN bordlampe

25.-/stk

05 KLABB bordlampe

229.- Vi har mange forskellige 
skærme, du kan kombi-
nere med denne og andre 
lampefødder.

›LED teknologien med de 
små dioder har revolutio-
neret design af lamper. 
Denne loftlampe er in-
spireret af bruserhoveder 
og spreder lyset ensartet, 
så det ikke blænder – per-
fekt over spisebordet.‹

K Hagberg/M Hagberg, 
designere

Denne lette og superslanke 
LED spot kan klemmes sik-
kert fast, og armen er fuldt 

indstillelig.

09 VANADIN loftlampe 149.- 

HÄGGÅS LED loftlampe

299.-

HOLMÖ gulvlampe

69.-

02

RYMDEN LED
loftskinne, 3 spot

299.-

JANSJÖ LED klemspot

79.-



01

07

06 KVART væg-/klemspot 39.- 

02

03 STOCKHOLM lysekrone 749.- 04 

01 KVARTÄR loftlampe 119.- Plast. 902.078.07  02 MELODI loftlampe 
49.-/stk. Giver direkte belysning og oplyser f.eks. spisebord eller bar. 
Ø 28 cm. 000.379.80  03 STOCKHOLM lysekrone 749.- Giver dekorative 
mønstre på loft og væg. Ø 52 cm. 302.286.19  04 UPPBO gulv-/læselampe 
299.-  H 165 cm. 502.313.57  05 IKEA PS 2012 LED gulvlampe 899.- 
H 155 cm. 802.077.61  06 KVART væg-/klemspot 39.- Kan monteres på 
2 forskellige måder. Inkl. klemme og vægbeslag. Skærm Ø 8,5 cm. 601.524.44  
07 LÅTER bordlampe 59.-/stk. H 21 cm. 702.214.37
01–04, 06–07 I disse lamper kan pærer i følgende energiklasser anvendes: 
A++ til D.

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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05 IKEA PS 2012 LED gulvlampe 
899.- 

Denne loftlampe består 
af mange små paneler og 
gi’r et blødt lys, der skaber 
en behagelig stemning i 
rummet.

MELODI loftlampe

49.-/stk

LÅTER bordlampe

59.-/stk

KVARTÄR loftlampe

119.-
KAJUTA bordlampe. Pulverlakeret stål/plast. Design: David Wahl. 
Ø 15, H 31 cm. I disse lamper kan pærer i følgende energiklasser 
anvendes: A++ til D.
Grøn 702.495.25  
Hvid 202.495.04  
Grå 002.495.19

59.-/stk
UPPBO gulv-/
læselampe

299.-

  Shop online på IKEA.dk



01 FRYEBO LED bordlampe 189.- 

03

02

04 TISDAG LED arbejdslampe 449.-/stk. 

06  05 HÅRTE LED arbejdslampe 119.- 
01 FRYEBO LED bordlampe 189.- Dit barn kan indrette et hyggeligt læ-

sehjørne overalt, fordi lampen kan fyttes og bruger genopladelige batterier. 
Kræver ikke vægstik. 102.586.07  02 Nyhed IKEA PS 2014 loftlampe 
399.-/stk. Du kan nemt skifte imellem stærk, generel belysning og blød 
stemningsbelysning ved at trække i snorene. Ø 35 cm. 302.798.83  03 Nyhed 

IKEA PS 2014 gulvlampe 399.- Du kan gøre lampen personlig ved at sætte 
dine yndlingsfotos, digte eller huskesedler fast i de udskårne mønstre på skær-
men. H 161 cm. 002.600.88  04 TISDAG LED arbejdslampe 449.-/stk. 
H 58 cm.  001.578.97  05 Nyhed HÅRTE LED arbejdslampe 119.- 
H 35 cm. 402.669.84  06 BÄVE LED loftskinne med 3 spot 399.- L 78 cm. 
402.376.42   01, 05 og  06 Disse lamper indeholder indbyggede LED pærer. 
Pærerne kan ikke udskiftes.  02 og 03 I disse lamper kan pærer i følgende 

energiklasser anvendes: A++ til D.

 Alle omtalte produkter på denne side kan bestilles online. 

Nyhed  IKEA PS 2014 
gulvlampe

399.-
Lampehovedet er indstil-

leligt, så du kan pege lyset 
i den ønskede retning. Find 
en god bog og sæt dig godt 

til rette.

Nyhed  IKEA PS 2014 
loftlampe

399.-/stk

BÄVE LED loftskinne 
med 3 spot

399.-

Inkl. genopladelige batterier 
– der kan oplades via USB el-
ler stikkontakt. LED lampen 
er transportabel og meget 
feksibel.  

276 Belysning

Den indbyggede LED pære 
bruger op til 85% mindre 
energi og lyser op til 20 
gange længere end en 
almindelig pære.

Flygtningefamilier fortjener  
en lysere fremtid
IKEA Foundation hjælper med at forsyne fygtninge-
børn og deres familier med solenergi.

Sammen med partnere som f.eks. FN’s fygtninge-
højkommissariat (UNHCR) hjalp vi sidste år med at 
udvikle en innovativ ny bolig til fygtninge. Den er 
udviklet til at give fygtningefamilier et sikkert hjem – 
og er allerede ved at blive testet. 

Solcelledrevet belysning er vores næste prioritet. 
Lamperne giver fygtninge mulighed for at læse, 
arbejde og bevæge sig sikkert omkring efter 
solnedgang.

Vi arbejder for at skabe en bedre hverdag for de 
mest sårbare børn og familier i verden. IKEA 
Foundation sikrer støtte til fremtidige lyse idéer – 
for at give fygtninge en lysere fremtid.

 Læs om dette og andre projekter på  
IKEAFoundation.org
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 10 Nyhed IKEA PS 2014 højt bord til 
  bærbar computer 299.- 

01 Nyhed IKEA PS 2014 chatol 1.499.- Ledningsudtræk gør det nemt at 
holde styr på ledningerne. Massiv lakeret bøg/birketræsfner med klar lak. 
B90×D44, H 127 cm. Orange/birk 002.607.00  02 BESTÅ BURS skrivebord 
1.999.- Skrivebordet har en lang bordplade, så det er behageligt at arbejde 
ved for 2 personer. Folie. Design: Mikael Warnhammar. B180×D40, H 74 cm. 
501.473.54  03 MICKE skrivebord 499.- Du kan montere benene til højre 
eller venstre afhængigt af den plads, du har til rådighed, og hvad du foretræk-
ker. Lakeret/pulverlakeret stål. B105×D50, H 75 cm. Hvidt/pink 702.522.83  
JULES ungdomsstol 299.- Sæde: Lakeret bøgetræskrydsfner. B35×D32, 
siddehøjde 38-50 cm 498.845.32  04 ALEX serien. Design: Johanna 
Asshoff. Grå. Skuffeelement med hjul 749.- B67×D48, H 66 cm. 502.649.27  
Skrivebord 1.199.- Indbygget kabelstyring, der samler kabler og ledninger 
– så de er ude af syne, men lige ved hånden. B131×D60, H 76 cm. 902.607.10  
05 VOLMAR kontorstol 1.999.- Betræk af slidstærk narvlæder, der er nemt 
at holde. Design: Henrik Preutz. B41×D44, siddehøjde 40-57 cm. MJUK sort 
402.929.21

278 Møbler til arbejdspladsen

06 STOLJAN konferencestol 249.- Stolene kan stables og sparer plads,  
når de ikke er i brug. Stål og bomuld/polyester med polyuretanbelægning. 
B45×D51, siddehøjde 46 cm. Hvid/sort 899.074.52  07 GALANT skrive-
bord 699.- Den dybe bordplade gør arbejdsbordet stort, så du kan sidde i en 
behagelig afstand fra computerskærmen. Melaminfolie/pulverlakeret stål. 
B160×D80, H 60-90 cm. Hvidt/sølvfarvet 698.577.64  08 BYLLAN støtte til 
bærbar computer 99.- Nem at holde ren takket være det aftagelige betræk, 
der kan maskinvaskes. Til bærbar computer op til 17”. 100% bomuld/plast. 
Design: C Ramnek. B51×D38, H 8 cm. MAJVIKEN multifarvet/hvid 702.782.40  
09 Nyhed IKEA PS 2014 højt bord til bærbar computer 299.- Lednings-
udtræk gør det nemt at holde styr på ledningerne. Pulverlakeret stål. Design: 
David Wahl. B45×D33, H 96 cm. 202.684.65  10 ALGOT vægstolper/hylder 
460.- Hyldeknægte, hylder og andet tilbehør kan klikkes på plads, så det er 
nemt at montere, tilpasse og forny din opbevaringsløsning. Folie/pulverlakeret 
stål. B65×D60, H 196 cm. Hvid 499.038.42  MARIUS taburet 29.- 19.-
101.356.59     Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online.

›Vi er bymennesker og ville designe et møbel, der gav 
os mulighed for at arbejde, når vi havde lyst, og som på 
en eller anden måde kunne gemme arbejdet væk, når vi 
var færdige. Det kan IKEA PS 2014 chatol. Det er lille og 
behageligt at arbejde ved og har ekstra opbevarings-
plads ovenpå – lige ved hånden.‹

Krystian Kowalski, Maja Ganszyniec og Pawel Jasiewicz, designere

MICKE skrivebord

499.-

04 ALEX skuffeelement med hjul 
749.-  Skrivebord 1.199.-

05 VOLMAR kontorstol 1.999.- 

02 BESTÅ BURS skrivebord 1.999.- 

03 JULES ungdomsstol 299.- 

06 STOLJAN konferencestol 249.-  07 GALANT skrivebord 699.- 08 

10 MARIUS taburet 29.-  19.- 

Scan siden

Med denne komfortable 
og stabile støtte behøver 

du ikke at sidde med en 
varm bærbar computer 

på dine ben.

Nyhed  IKEA PS 2014 chatol

1.499.-

BYLLAN støtte til 
bærbar computer

99.-

ALGOT vægstolper/hylder 

460.-



01 HEMNES chatol 1.799.-   LILLHÖJDEN kontorstol 499.- 02 05 LEKSVIK skrivebord 699.- 

07 LINNMON/ADILS bord 339.- 

08 LINNMON/KRILLE bord 459.- 

06 PATRIK kontorstol 999.- 

09 VITTSJÖ støtte til bærbar 
computer 129.- 

01 HEMNES chatol 1.799.- Passer til skærme op til 17”. Massivt nåletræ med 
bejdse og klar lak. B89×D43, H 107 cm. Gråbrunt 702.457.11  LILLHÖJDEN 
kontorstol 499.- Betræk: 100% bomuld. B44×D44, siddehøjde 41-52 cm. 
IDEMO sort 102.214.02  02 BORGSJÖ hjørneskrivebord 699.- Folie. 
B93×D93, H 75 cm. Hvidt 802.209.70  03 MALM skrivebord 999.- Asketræs-
fner med bejdse og klar lak. B140×D65, H 73 cm. Sortbrunt 002.141.57

280 Møbler til arbejdspladsen

04 TORNLIDEN/NIPEN bord 729 .- 10 

04 TORNLIDEN/NIPEN bord 729.- Fyrretræsfner med klar lak/massiv
bøg. L120×B60, H 75 cm. Fyrretræsfner/gråt 099.309.13  05 LEKSVIK 
skrivebord 699.- Skuffen er tilpasset en bærbar computer med en skærm-
størrelse på op til 17”. Massiv fyr med bejdse og klar lak. B79×D50, H 74 cm. 
Sort 201.334.00  06 LINNMON/ODDVALD bord 399.-  Lakeret/massiv 
albizia. L150×B75, H 74 cm. Sortbrunt/sort 890.020.10  PATRIK kontorstol 
999.- Betræk: 100% uld. B44×D40, siddehøjde H 42-52 cm. ULLEVI mørkegrå 
700.681.62  07 LINNMON/ADILS bord 339.- Lakeret/pulverlakeret stål. 
L150×B75, H 74 cm. Gråt/sort 899.326.30  08 LINNMON/KRILLE bord 
459.- Lakeret/pulverlakeret stål. L120×B60, H 74 cm. Hvidt 590.019.55   
09 VITTSJÖ støtte til bærbar computer 129.- Pulverlakeret stål/hærdet 
glas/folie. B35×D55, H 65 cm. Sortbrun 002.502.49  10 GREGOR kontorstol 
699.-  Sæde/ryglæn: Ubleget papir. B45×D47, siddehøjde 42-53 cm. 
VITTARYD hvid 702.604.62  LIATORP skrivebord 2.299.- Lakeret. Design: 
Carina Bengs. B145×D65, H 73 cm. Gråt 802.694.19

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Dette chatol af massivt træ 
har indbygget kabelstyring, 

så ledninger og kabler er 
gemt sikkert af vejen.

03 MALM skrivebord 

999.-
Se alle vores bordplader og 
ben på IKEA.dk – og hvordan 
du designer et skrivebord, 
der passer perfekt til dig.

Gi’ din arbejdsplads lidt 
klassisk charme – og alle 
de holdbare fordele ved 
massivt træ.

LIATORP skrivebord 

2.299.-

Indkøbs- og leveringsservice 
Vi fnder og leverer dine varer til 
din adresse.  

 Få fere oplysninger på IKEA.dk 
eller i varehuset.

LINNMON/ODDVALD bord 

399.-

BORGSJÖ hjørneskrivebord

699.-

Scan siden

GREGOR kontorstol

699.-
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282 Kontorstole

01 MALKOLM kontorstol 599.- Vippemekanismen kan indstilles. Tilpas 
modstanden til dine bevægelser og din vægt. Betræk: Polyuretanbelagt bom-
uld/polyester. B52×D45, siddehøjde 45-58 cm. BOMSTAD sort 201.968.07  
02 SKRUVSTA kontorstol 599.- Fast betræk: 100% bomuld. B48×D45, 
siddehøjde 47-55 cm. MAJVIKEN multifarvet 602.786.41  03 MARKUS 
kontorstol 1.199.- Den låsbare vippefunktion gi’r ekstra stabilitet i forskellige 
siddestillinger. Betræk: 90% uld/10% nylon. B53×D47, siddehøjde 45-57 cm. 
SONNEBO blå 501.788.59  04 VILGOT kontorstol 449.- Vippemekanismen 
kan indstilles. Tilpas modstanden til dine bevægelser og din vægt. B47×D48, 
siddehøjde 47-60 cm. HAVHULT rød  801.931.89  05 TORKEL kontorstol 
299.-  Betræk: Polyuretanbelagt bomuld/polyester. B49×D42, siddehøjde 
40-52 cm. BOMSTAD sort 002.124.84  06 VILLSTAD kontorstol 799.-/stk. 
Fast betræk: 97% polyester/3% nylon. B50×D40, siddehøjde 47-60 cm. 
SAMSTA turkis 902.413.78  07 SNILLE kontorstol 99.- Sæde: Plast. 
B45×D39, siddehøjde 39-51 cm. Hvid 790.462.60

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

MALKOLM kontorstol

599.-

06 07
VILLSTAD kontorstol

799.-/stk

04 

03 

05 TORKEL kontorstol 299.- 

02 SKRUVSTA kontorstol 599.- 

SNILLE kontorstol

99.-

VILGOT 
kontorstol

449.-

MARKUS 
kontorstol

1.199.-

Derfor elsker vi
LINNMON/ODDVALD 
bord

Inkl. plastbeskyttere, 
der holder bord-
pladen på plads

Nem at samle med 
forborede huller til 
benene

LINNMON/ODDVALD bord. Lakeret/massiv albizia. L150×B75, 
H 73 cm. Hvidt/sort 599.331.79

399.-

Nem at holde ren og 
pæn – tørres af med en 
fugtig klud tilsat et mildt 
rengøringsmiddel

Benbuk er lavet af mas-
siv albizia – en slidstærk 
træsort

 Shop online på IKEA.dk



01 

02  IDOLF stol 375.- 03 MELLTORP bord 269.-   04 07 REIDAR stol 375.-/stk.

05 IKEA PS 2014 bænk 450.-  Bord 799.- 

01 NyhedNyhed NORNÄS serien. Massiv fyr. Design: K Hagberg/M Hagberg. 
Bord 1.399.- L161/221×B88, H 74 cm. 302.868.45  Bænk 600.- L138×B38,   Bord 1.399.- L161/221×B88, H 74 cm. 302.868.45  Bænk 600.- L138×B38, 
siddehøjde 45 cm. 902.868.47  02 NORDEN klapbord 1.299.-  1.149.-  siddehøjde 45 cm. 902.868.47  02 NORDEN klapbord 1.299.-  1.149.-
Bord med klap. Til 2-4 personer. Bordets størrelse kan tilpasses efter behov. 
L26/89/152×B80, H 74 cm. Hvidt 702.902.23  IDOLF stol 375.-/stk. Design: 
Ola Wihlborg. B42×D47, siddehøjde 46 cm. Hvid 402.288.12  03 MELLTORP 
bord 269.- Til 4 personer. L125×B75, H 74 cm. Hvidt 190.117.77   
04 IKEA PS 2012 klapbord 1.299.- Bordet er nemt at trække ud for 1 per-
son, så der er plads til 2-4 personer. Bambus/aluminium. Design: Jon Karlsson. 
L74/106/138×B80, H 74 cm. Hvidt 202.068.06    
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05 Nyhed IKEA PS 2014 serien. Højtryksmelaminlaminat. Design: Mathias  Nyhed 05 Nyhed IKEA PS 2014 serien. Højtryksmelaminlaminat. Design: Mathias 
Hahn. Bord 799.- L170×B60, H 71 cm. Hvidt 702.594.87  Bænk 450.- Plads  Hahn. Bord 799.- L170×B60, H 71 cm. Hvidt 702.594.87  Bænk 450.- Plads   Hahn. Bord 799.- L170×B60, H 71 cm. Hvidt 702.594.87  Bænk 450.- Plads 
til 2-3 personer. L130×B30, H 45 cm. Hvid 102.594.85  06 TORSBY bord 
899.- Til 4 personer. Forkromet stål/hærdet glas. L135×B85, H 74 cm. Hvidt 
598.929.37  VILMAR stol 245.-/stk. Du kan stable stolene, så de fylder min-
dre, når du ikke bruger dem. B52×D55, siddehøjde 46 cm. Rød 098.897.58  
07 Nyhed IKEA PS 2014 bord 1.999.- Med en praktisk skuffe under bord-Nyhed07 Nyhed IKEA PS 2014 bord 1.999.- Med en praktisk skuffe under bord-
pladen til opbevaring, har du bestik, servietter eller dækkeservietter lige ved 
hånden. Massiv fyr. Design: Mathias Hahn. L120×B75, H 74 cm. 202.468.45  
REIDAR stol 375.-/stk. Du kan stable stolene, så de fylder mindre, når du 
ikke bruger dem. Aluminium. Design: Ola Wihlborg. B49×D50, siddehøjde 
46 cm. Gul 402.407.72  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Nyhed  IKEA PS 2014 bord

1.999.-

IKEA PS 2012 
klapbord

1.299.-Denne stol er fremstillet af 
massiv bøg og bøgetræs-
fner og har et blødt formet 
ryglæn til afslappende 
måltider. Det træ, vi bruger 
i vores produkter, er dyrket 
i henhold til strenge stan-
darder for skovdrift. 

06 TORSBY bord 899.-   VILMAR stol 245.-/stk.

Nyhed  NORNÄS bord og bænk

1.999.-
Fleksible møbler – slid-
stærke nok til at blive brugt 
udendørs – som er nemme 
at fytte rundt og kan klap-
pes sammen for at spare 
plads.

Scan siden

Hjemtransport
Vi kan levere dine varer til dit hjem 
eller kontor.  

 Se mere på IKEA.dk, eller
spørg i varehuset.

Der er en udtræksskuffe i 
hver ende – et praktisk sted 
at opbevare de ting, du bru-

ger ved spisebordet.

Nyhed  IKEA PS 2014 bord og bænk

1.249.-
Glæd dig over skønheden 

ved arktisk fyr – og det prak-
tiske ved en tillægsplade, 

når du får gæster.

NORDEN klapbord 1.299.-

1.149.-
 Se mere på side 327 



01 KAUSTBY stol 295.-/stk. 02

03 GLIVARP bord med tillægsplader 1.999.-   TOBIAS stol 495.-/stk.

0706 INGATORP bord med tillægs-
plade 1.699.- 

01 STORNÄS bord med tillægsplade 1.999.- Spisebord med 1 tillægs-
plade. Til 4-6 personer. Tilpas bordets størrelse efter behov. Massiv fyr med 
bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. L147/204×B95, H 74 cm. Sortbrunt 
201.768.47  KAUSTBY stol 295.-/stk. Massiv fyr med bejdse og klar lak. 
B44×D48, siddehøjde 47 cm. Sortbrun 401.822.44  02 NORDEN bord med 
tillægsplade 1.899.- Spisebord med 1 tillægsplade. Til 8-10 personer. Tilpas 
bordets størrelse efter behov. Massiv birk. Design: Mikael Warnhammar. 
L241/303×B100, H 75 cm. 202.425.93  03 GLIVARP bord med tillægsplade 
1.999.- Plads til 4-6 personer. Glas/stål/aluminium. Design: Carl Öjerstam. 
L125/188×B85, H 74 cm. Transparent 302.175.26  TOBIAS stol 495.-/stk. 
Forkromet stål/plast. Design: Carl Öjerstam. B55×D56, siddehøjde 44 cm. 
201.150.38  04 BÖRJE stol 245.-/stk. Betrækket kan maskinvaskes. Nemt 
at holde rent. Massiv bøg med bejdse og klar lak/100% bomuld. B44×D55, 
siddehøjde 47 cm. Sortbrun/GOBO hvid 301.168.48  BJURSNÄS bord 699.- 
Melaminfolie/finer. Ø 94, H 72 cm. Sortbrunt 002.828.39
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05 LERHAMN serien. Massiv fyr med klar lak. Design: Nike Karlsson. Bord 
659.- L118×B74, H 73 cm. Lys antik bejdse/hvid bejdse 102.642.79  Stol 
185.-/stk. B42×D49, siddehøjde 48 cm. Lys antik bejdse/VITTARYD beige 
202.594.23  06 INGATORP bord med tillægsplade 1.699.- Spisebord med 
1 tillægsplade. Til 4-6 personer. Tilpas bordets størrelse efter behov. Massiv 
birk med bejdse og klar lak. Design: Carina Bengs. Ø110/155, H 74 cm.
802.170.72  07 TÄRENDÖ bord 199.- Den melaminbelagte bordplade er 
modstandsdygtig over for fugt og pletter og nem at gøre ren. Melaminfolie/
plast. L110×B67 cm. 990.004.83  08 BJURSTA bord med tillægsplader 
1.499.- Det er hurtigt og nemt at tilpasse bordets størrelse, så det passer til 
dine behov. Med de 2 tillægsplader, der kan opbevares lige ved hånden under 
bordpladen, kan du forlænge bordet, så der bli’r plads til 6-8 personer. Aske-
træsfner med bejdse og klar lak. Design: Tord Björklund. L175/218×B95, sid-
dehøjde 48 cm. 701.162.62  PREBEN stol 695.-/stk. Fast betræk: Syntetiske 
fbre/bomuld/uld. B45×D51, siddehøjde 48 cm. 602.013.31

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

Nemt at forlænge, så der er 
plads til 6 personer. Træk 
bordpladens 2 halvdele fra 
hinanden, og løft tillægs-
pladen på plads.

BJURSTA bord med 
tillægsplader

1.499.-

TÄRENDÖ bord

199.-

Stolen består kun af 6 
dele – ingen skruer – og er 

meget nem at samle. Det 
polstrede sæde gør stolen 

komfortabel.

04 BÖRJE stol 245.-/stk.

Også til din virksomhed
 Se mere på IKEA.dk

08 PREBEN stol 695.-/stk.

05 LERHAMN bord

659.-

Vi ved, at du kommer til at 
sidde meget her, og derfor har 
vi behandlet det massive fyr-
retræ med klar lak. Det beva-
rer træets naturligt varme 
udseende og gør det meget 
nemt at vedligeholde.

Scan siden

STORNÄS bord med tillægsplader

1.999.-

BJURSNÄS bord

699.-

NORDEN bord med tillægsplader

1.899.-

05 LERHAMN stol 185.-/stk.



VILMAR stol. B52×D55, siddehøjde 46 cm. 

Birketræsfner/forkromet 498.897.56
Orange/forkromet 490.115.30
Rød/forkromet 098.897.58
Hvid/forkromet 198.897.48
Sortbrun/forkromet 798.897.50

245.-/stk

01

09

02 ÄLMSTA stol 375.- 

04 STOCKHOLM stol 975.- 

08

03 BERNHARD stol 695.-/stk.

05 NISSE klapstol 79.-/stk.

01 Nyhed MÄSTERBY taburet 229.-/stk. Genanvendt plast. Design: 
Chris Martin. B43×D40, sidddehøjde 50 cm. Grå 302.401.50  Gul 402.332.34  

02 ÄLMSTA stol 375.- Stolene er håndlavede. Hvert møbel er unikt. Rotting. 
B60×D60, sidddehøjde 41 cm. Sort 802.340.19  03 BERNHARD stol 
695.-/stk. Blødt, slidstærkt læder, der er nemt at vedligeholde og bliver 
smukkere med årene. Design: Ola Wihlborg. B45×D50, sidddehøjde 48 cm. 
Forkromet/KAVAT mørkegul 102.462.14  04 STOCKHOLM stol 975.- Massiv 

bøg. Design: Ola Wihlborg. B58×D50, sidddehøjde 45 cm. Grøn 602.462.21  

05 NISSE klapstol 79.- Forkromet stål/plast. B45×D47, sidddehøjde 45 cm. 
Sort 301.150.66  06 HENRIKSDAL stol 445.- Betrækket kan maskinvaskes. 
Nemt at tage af og sætte på. B51×D58, sidddehøjde 47 cm. Sortbrun/DANSBO 

mellembrun 599.264.66  07 ADDE stol 75.-/stk. Stål/plast. Design: Marcus 
Arvonen. B39×D47, sidddehøjde 45 cm. Sort 902.142.85  08 Nyhed IKEA PS 
2014 bænk 799.- Aluminium/massiv eg. Design: Anna Efverlund. B105×D67, 
sidddehøjde 48 cm. 702.595.24  09 MARIUS taburet 19.-/stk. Stål/plast. 
Design: Ola Wihlborg. Ø 32, siddehøjde H 45 cm. Rød 002.461.96  
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07

Nyhed  IKEA PS 2014 bænk 

799.-

MARIUS taburet

19.-/stk

06 HENRIKSDAL stol 445.- 

Nyhed  MÄSTERBY taburet

229.-/stk

Denne farvestrålende og 
fotte taburet er fremstillet 
af genanvendt plast, der er 
forstærket med glasfber.

ADDE stol 

75.-
 Shop online på IKEA.dk

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 



Der er ingen regler, der siger, 
at dit porcelæn skal være ens. 
Du kan kombinere design, 
farver og mønstre, der pas-
ser godt sammen – og dække 
et unikt bord, der gør din mad 
endnu mere fristende.

01–03 FÄRGRIK serien. FÄRGRIK porcelæn har et enkelt og funktionelt design, der gør det nemt at kombinere med andre farver og former - og perfekt til ethvert 
måltid. Stentøj. Design: Maria Vinka.    01 Skål 16.-/stk. Ø 16 cm. Hvid 301.316.55  Turkis 702.347.98  Orange 402.522.89  02 Tallerken 12.-/stk. Ø 21 cm. Hvid 
201.316.46  Orange 902.523.00  03 Tallerken 19.-/stk. Ø 27 cm. Turkis 402.347.90  04 OFFENTLIG bakke 69.- Lamineret pap. Design: Lisa Bengtsson. 
Ø 43 cm. Multifarvet 302.362.47  

05   

08 HEDERLIG rødvinsglas 12.-/stk 

06 GÄLL kop med underkop 19.- 07 MYNDIG skål 25.-/stk  

Glas og porcelæn 291290 Glas og porcelæn 

05 SKOJA serveringsskål 12.-/stk. Glas. Design: Henrik Preutz. 
Ø 12 cm. Turkis 502.612.07  06 GÄLL kop med underkop 19.- Glas. 20 cl. 
902.099.91  07 MYNDIG serien. Stentøj. Design: Eva Sjödin. Skål 
25.-/stk. L15×B15 cm. Hvid 801.929.29  Tallerken 35.-/stk. L28×B21 cm. 
Hvid 701.767.03  08 HEDERLIG glas. Design: Anne Nilsson. Hvidvinsglas 
12.-/stk. 35 cl. 802.358.39  Rødvinsglas 12.-/stk. Ekstra stor kop, der be-
varer aromaen. 59 cl. 001.548.70  09 TRYGG serveringsskål 15.-/stk. Glas. 
Design: K Hagberg/M Hagberg. Ø 28 cm. 201.324.53    10 MURKLA glas 
8.-/stk. Glas. Design: Lisa Bengtsson. 23 cl. Multifarvet 602.358.83 

 Når dette ikon vises ved en vare, betyder det, at den kan bestilles online. 

09

10 MURKLA glas 8.-/stk 

HEDERLIG hvidvinsglas 

12.-/stk

TRYGG serveringsskål

15.-/stk

SKOJA serveringsskål 

12.-/stk

Dette unikke design er 
inspireret af origami, 

japansk papirfoldekunst. 
Selvom stentøjet føles let, 

tåler det mikroovn 
og opvaskemaskine.

01 FÄRGRIK skål

16.-/stk
02

0304

MYNDIG tallerken

35.-/stk



01 FRODIG tallerken Ø 21 cm 15.-/stk.  Tallerken Ø 28 cm 19.-/stk.

03 TRIVSAM saucekande 39.- 02 04 ENFALDIG papirservietter
12.-/30 stk.

06 PROMENAD tallerken Ø 21 cm 25.-/stk. Tallerken Ø 27 cm 29.-/stk.

10 ARV asiet 19.-/stk. 

08 ARV BRÖLLOP serveringsfad 
med låg 119.- 

01 FRODIG serien. Hærdet glas. Design: Olga Popyrina. Skål 15.-/stk. 
Ø 17 cm. 402.217.83  Tallerken 15.-/stk. Ø 21 cm. 302.217.88  Tallerken 
19.-/stk. Ø 28 cm. 902.217.85  02 REKO glas 8.-/6 stk. Kan stables oven i 
hinanden, så de sparer plads i dine skabe, når de ikke er i brug. Glas. Design: 
K Hagberg/M Hagberg. 17 cl. 800.940.14  03 TRIVSAM saucekande 39.- 
Fajance. Design: Jon Eliason. 0,6 liter. Hvid 602.086.05  04 ENFALDIG papir-
servietter 12.-/30 stk. Servietten har høj sugeevne, fordi den er lavet af tre 
lag papir. Design: Inga Leo. L33×B33 cm. Blå/hvid 902.360.13    5 KORKEN 
faske med prop 10.-/stk. Tætsluttende prop, der forhindrer lækage. Genan-
vendt glas. 1 liter 302.135.52    06 PROMENAD serien. Klassisk porcelæn 
med et unikt og muntert mønster inspireret af håndmalede fiser. Porcelæn. 
Design: S Pryke/M Åkerblom. Tallerken 25.-/stk. Ø 21 cm. 502.096.34  
Tallerken 29.-/stk. Ø 27 cm. 502.096.29  

Glas og porcelæn 293292 Glas og porcelæn

07 POKAL skål 14.- Stentøj. Ø 14 cm. 402.097.38    08 ARV BRÖLLOP 
serveringsfad med låg 119.- Lagkagefadet gør det festligt at servere 
f.eks. kager, ost eller småkager. Glas. Design: Sissa Sundling. Ø 29, H 22 cm. 
401.255.50  09 MOGEN bestik 249.-/24 dele. Indeholder: Gaffel, kniv, ske 
og teske, 6 stk. af hver. Rustfrit stål/plast. Design: Jon Eliason. Sort 101.858.52  
10 ARV serien. Porcelæn med et enkelt, rustik design og bløde, bølgede 
kanter. Du kan kombinere ARV med andet porcelæn og skabe et nyt udtryk i 
borddækningen. Fajance. Design: Sissa Sundling. Asiet 19.-/stk. Ø 22 cm.
Hvid 401.878.64  Grå 902.346.17  Tallerken 25.-/stk. Ø 28 cm. Hvid 
201.878.60  Grå 502.346.19

Glad borddækning – hver dag.
FRODIG porcelæn er tyndt og 
let, og designet er inspireret 
af brudekjoler. Det er lavet 
af hærdet glas, så det tåler 
opvaskemaskine. 

Dette klassiske porcelæn 
er inspireret af håndmalede 
fiser og mosaik – de sjove 
og glade motiver gi’r det et 
utraditionelt udtryk.

Den tætsluttende prop 
holder indholdet frisk i lang 
tid og forhindrer, at det 
løber ud.

MOGEN bestik

249.-/24 dele
REKO glas

8.-/6 stk

FRODIG skål 

15.-/stk

05 

09

07 POKAL skål 14.- 

ARV tallerken 

25.-/stk

KORKEN faske med prop

10.-/stk



01 BEHÖVD termokande 39.-  

03 IKEA 365+ tallerken 25.-/stk. 04 IVRIG glas 15.-/stk. 

02 STOCKHOLM tallerken Ø 14 cm 119.-/2 stk.  Dyb tallerken 
149.-/2 stk.  Tallerken Ø 32 cm 189.-/2 stk. 

06 STÄCK serveringsskål 39.-/stk.05 IKEA 365+ tallerken 19.-/stk. 

07 TICKAR skål 20.-/stk.  Tallerken Ø 27 cm 25.-/stk.  Tallerken Ø 31 cm 
45.-/stk.

08

09

01 BEHÖVD termokande 39.- Plast/glas. Design: C Martin/M Elebäck.  
1 liter. Sort 701.500.72  UNGDOM krus 39.-/4 stk. Design: Maria Vinka.  
21 cl. Hvide/sorte 602.507.41  02 STOCKHOLM serien. Porcelæn. Design: 
Anne Nilsson. Tallerken 119.-/2 stk. Ø 14 cm. Hvid 002.255.04  Dyb taller-
ken 149.-/2 stk. Ø 25 cm. Hvid 802.096.04  Tallerken 189.-/2 stk. 
Ø 32 cm. Hvid 002.095.99

Glas og porcelæn 295294 Glas og porcelæn

03 IKEA 365+ serien. Porcelæn. Design: Susan Pryke.     Dyb tallerken 
35.-/stk. L20×B20 cm. Hvid 001.013.39  Tallerken 25.-/stk. L25×B25 cm. 
Hvid 062.870.10  04 IVRIG glas 15.-/stk. Glas. Design: Ola Wihlborg.  
45 cl. 502.583.23  05 IKEA 365+ serien. Porcelæn. Design: Susan Pryke. 
Skål 19.-/stk. Ø 16 cm. Hvid 801.334.83  Tallerken 19.-/stk. Ø 27 cm. Hvid 
862.871.10  06 SKÄCK serveringsskål 39.-/stk. Stentøj. Design: Maria 
Vinka. Ø 22 cm. Hvid/gul 902.348.63  07 TICKAR serien. Stentøj. Design: 
Maria Vinka. Skål 20.-/stk. Ø 16 cm. Hvid/sort 602.518.54  Tallerken 
25.-/stk. Ø 27 cm. Hvid/sort 102.518.56  Tallerken 45.-/stk. Ø 31 cm.
Hvid/sort 902.518.57  08 Nyhed IKEA PS 2014 bakke med håndtag 99.- 
Bakken er nem at bære takket være håndtaget, der kan tages af. Rustfrit stål/
gummi. Design: Matali Crasset. Ø 40 cm. Orange 302.422.86     09 BARSK 
vinglas 25.-/4 stk. Kan stables oven i hinanden, så de sparer plads i dine 
skabe, når de ikke er i brug. Glas. Design: Ebba Strandmark. 21 cl. 302.094.80  

UNGDOM krus

39.-/4 stk

BARSK vinglas 

25.-/4 stk

›Denne bakke er inspireret af tyrkisk tetradition og 
tager os med på en rejse, hvor vi lærer at værdsætte en 
gammel skik, der sætter fokus på livets værdier. Bak-
ken har et farvestrålende håndtag og en skridsikker 
måtte, som gør den nem og indbydende at bruge.‹

Matali Crasset, designer

Denne alsidige skål er frem-
stillet af porcelæn og er solid 
nok til morgenmad, frokost 
og middagsmad – og snacks 
ind imellem.

Disse tallerkener ser tynde 
og sarte ud, men de er frem-
stillet af porcelæn af høj 
kvalitet, der er meget solidt 
og holdbart.

Nyhed  IKEA PS 2014 
bakke med håndtag

99.-

IKEA 365+ skål

19.-/stk
IKEA kan også hjælpe din 
virksomhed.

 Se mere på IKEA.dk

IKEA 365+ dyb tallerken

35.-/stk



01

03 IKEA 365+ sauterpande med låg 169.-  Gryde med låg 129.-

05 SENIOR stegepande 289.- 06 SENSUELL sauterpande 249.-  Stegepande 299.-

08

01 ÖNSKVÄRD gryde med låg 39.- Egnet til brug på alle slags kogeplader, 
også induktion. Rustfrit stål/aluminium. Design: K Hagberg/M Hagberg.  
3 liter 102.074.15  02 STABIL låg 39.- Passer til de feste stegepander, 
Ø 28 cm, og 10-liters gryder. Glas/rustfrit stål. Design: Henrik Preutz. Ø 28 cm.
801.125.22  03 IKEA 365+ serien. Rustfrit stål/aluminium. Egnet til brug på 
alle slags kogeplader, også induktion. Kasserolle med låg 119.- Damphullet 
mindsker trykket, så maden ikke så nemt koger over. 2 l. 601.011.57  
Sauterpande med låg 169.- Passer til STABIL låg Ø 24 cm. Ø 24 cm. 
101.011.69  Gryde med låg 129.- Markering på indersiden gør det nemt 
at måle væske af i gryden. 5 liter 001.011.55  04 LÄMPLIG gryderist 29.- 
Plastfødder beskytter mod ridser og forhindrer, at stålet bliver varmeledende. 
Rustfrit stål. L50×B28 cm. 301.110.87 

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 

05 SENIOR serien. Egnet til brug på alle slags kogeplader, også induktion. 
Emaljeret støbejern. Stegegryde med låg 429.-  5 liter 502.328.42  Stege-
pande 289.- Gryden/panden skal ikke olieres og er nem at vedligeholde, fordi 
indersiden er behandlet med mat emalje. Passer til STABIL stænklåg og låg 
Ø 28 cm. Ø 28 cm. Hvid 902.648.45  06 SENSUELL serien. Egnet til brug på 
alle slags kogeplader, også induktion. Rustfrit stål/aluminium. Sauterpande 
249.- Låget til SENSUELL gryde passer også til sauterpanden i samme serie.  
2 liter 002.073.31  Stegepande 299.- Grebet ligger godt i hånden og har 
silikone på undersiden, så det er behageligt og sikkert at holde om. Ø 28 cm. 
902.073.36  Gryde med låg 329.- Grebene er vinklede og nemme at holde 
om, så gryden er behagelig og sikker at hælde fra. 4,5 liter 602.073.33  
07 STABIL dampindsats 59.- Rustfrit stål. 5 liter 301.523.46  
08 KAVALKAD stegepander 55.-/2 stk. Fremstillet af aluminium, der 
fordeler varmen ensartet og effektivt og gør det nemmere at regulere varmen, 
så maden ikke brænder på eller hænger i. Aluminium med Tefon® Classic 
belægning. Ø 20 cm og Ø 26 cm 401.393.21
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ÖNSKVÄRD gryde 
med låg

39.-

04 LÄMPLIG gryderist

29.-

Den tykke bund fordeler 
varmen, så du opnår bedre 
madlavningsresultater. 
Dette køkkenudstyr er frem-
stillet af rustfrit stål og er 
solidt og nemt at gøre rent.

Damp dine grøntsager, så 
du bevarer fest mulige 
næringsstoffer. Denne 

dampindsats passer til de 
feste 4-5 liters gryder, 

også SENSUELL.

Placer grebene over hi-
nanden, så der dannes en 

lille åbning imellem gryden 
og låget. Så kan dampen 

slippe ud, og det er nemt at 
hælde vandet fra.

SENSUELL gryde med låg

329.-

IKEA 365+ kasserolle 
med låg 

119.-

SENIOR stegegryde 
med låg

429.-

02 STABIL låg 39.-

07 STABIL dampindsats 59.-

KAVALKAD stegepande 

55.-/2 stk

SENSUELL har masser af praktiske funktioner til pas-
sionerede kokke – f.eks. vinklede greb og gennem-
sigtige låg – og kan bruges på alle slags kogeplader, 
også induktion. Køkkenudstyret er en fornøjelse at 
bruge – hver dag – og det er så fot, at du kan sætte det 
direkte på bordet. Det holder på varmen i lang tid, så du 
sparer energi, når du tilbereder en lækker middag.



01 FÖRTROLIG opbevaringsboks 
med låg 0,4 liter 19.-/stk.  0,8 liter 
29.-/stk.  1,5 liter 45.-/stk.

03 KULLAR termokande af stål 59.-   Køletaske 59.-

02 IKEA 365+ madopbevaring 0,7 liter 12.-/stk. 1 liter 17.-/stk.  6,5 liter 39.-/stk.

04 IKEA 365+ opbevaringsboks med låg 0,3 liter 12.-/stk.  
1,3 liter 22.-/stk.

07

05 06 KORKEN glas med låg 0,5 liter 12.-/stk.

01 FÖRTROLIG glas. Låget med låseclips sikrer lufttæt forsegling, så de 
madvarer, du opbevarer, bliver ved med at være friske i lang tid. Ovnfast glas/
plast. Glas med låg 19.-/stk. L12×B12, H 5 cm. 0,4 liter 102.453.61  Glas 
med låg 29.-/stk. L13×B19, H 7 cm. 0,8 liter 902.337.88  Glas med låg 
45.-/stk. L17×B23, H 9 cm. 1,5 liter 502.337.90  02 IKEA 365+ madopbe-
varing. Ventil i låget og afrundede hjørner sikrer effektiv og ensartet op-
varmning i mikroovnen. Plast. Design: Håkan Olsson. Madopbevaring 
12.-/stk. L17×B17, H 6 cm. 0,7 liter 900.667.13  Madopbevaring 
17.-/stk. L25×B17, H 6 cm. 1 liter. 701.285.85  Madopbevaring 39.-/stk. 
L34×B25, H 12 cm. 6,5 liter 401.319.09  03 KULLAR serien. Design: 
C Halskov/H Dalsgaard. Termokande af stål 59.- Kan både bruges til drik-
kevarer og madvarer, f.eks. suppe. 0,6 liter. Lyseblå 302.336.92  Køletaske 
59.- Du kan sætte en termofaske fast oven på køletasken med elastikbåndet. 
L22×B16, H 19 cm. Beige 602.336.95  Madkasse 25.- Passer i KULLAR køle-
taske. Læg madkasserne i tasken - så er det nemt at opbevare og transportere 
maden. L23×B15, H 8 cm. 202.336.97

04 IKEA 365+ opbevaringsboks med låg. Designet, så den giver et godt 
greb, når du skal hælde og røre samtidig. Plast. Design: Håkan Olsson. Opbe-
varingsboks med låg 12.-/stk. L17×B8, H 6 cm. 0,3 liter 800.667.18  
Opbevaringsboks med låg 22.-/stk. L17×B8, H 18 cm. 1,3 liter 800.667.23
05 HEMLIG termokrus 45.- Gør rejsekruset til dit personlige krus ved at 
dekorere det, f.eks. med et foto eller en tegning. Plast. Design: Henrik Preutz.  
35 cl. Gråt 902.081.33  06 KORKEN glas.  Glas med låg 12.-/stk. Ø 11, 
H 10,5 cm. 0,5 liter 702.135.45  Glas med låg 15.-/stk. Ø 12, H 16,5 cm. 
1 liter 502.135.46  07 RÄTA opbevaringsbokse 8.-/3 stk. Det transparente 
låg på opbevaringsboksen gør det nemt at se indholdet og fnde de ting, du skal 
bruge i køleskabet eller fryseren. Plast. Design: Carl Hagerling. 0,4 liter. Blå/
transparent hvid 002.086.65  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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Du kan nemt sætte dit per-
sonlige præg på dette krus 
ved at placere et billede mel-
lem de isolerende vægge.

RÄTA 
opbevaringsbokse

8.-/3 stk

Det lufttætte låg bevarer 
smagen, så du kan 
opbevare, sylte og 

henkoge madvarer.

KORKEN glas med låg 1 liter

15.-/stk
HEMLIG termokrus 

45.-/stk

Det transparente låg gør det 
nemt at se indholdet, også i 

køleskabet eller fryseren.

KULLAR madkasse

25.-

Hvorfor ikke tage en mad-
pakke med på arbejde eller 
i skole? Hvis du bruger dine 
rester, sparer du penge og 
undgår madspild.

Låget kan åbnes halvt, så 
opbevaringsboksen er mere 
sikker at hælde fra. Tåler 
opvaskemaskine og kan 
stables.



01 IKEA 365+ HJÄLTE stegetang 39.-  Stegepalet 25 .-   
NYHED PROPPMÄTT skærebræt 29.-

02 SLITBAR universalkniv 99.--  Kokkekniv 139.-

05 KRYDDIG krydderikværn 
99.-/stk. 

03 APTITLIG skærebræt 79.-

01 IKEA 365+ HJÄLTE serien. Skånsom mod gryder og pander med non-
stick belægning. Stegetang 39.- 801.494.60  Stegepalet 25.- 001.494.59  
Nyhed PROPPMÄTT skærebræt. L30×B15 cm 29.- Sort 701.494.65  
02 SLITBAR knive. Knivens angel går gennem hele grebet. Det gør kniven 
solid og velafbalanceret. Universalkniv 99.- Knivsblad L 12 cm. 001.310.63  
Kokkekniv 139.- Knivsblad L 16 cm. 301.310.66  03 ÄNDLIG knivsæt 
49.-/3 dele. Grebet er fremstillet af et materiale og i et design, der giver et 
godt greb. Indeholder: Brødkniv. Knivsblad L 23 cm. Kokkekniv. Knivsblad 
L 15 cm. Skrællekniv.  Knivsblad L 10 cm. 702.576.24  APTITLIG skærebræt 
79.- Fremstillet af bambus, der er et slidstærkt naturmateriale, som er nemt at 
vedligeholde og samtidig skåner dine knive. Passer til alle vaske i BOHOLMEN, 
BREDSKÄR og FYNDIG serien. Design: Jon Karlsson. L45×B28 cm. 802.334.30  
04 IDEALISK rivejern 29.- Rustfrit stål. L 12 cm. 669.162.00  05 KRYDDIG 
krydderikværn 99.-/stk. Keramisk kværn, der er hårdere og mere holdbar 
end stålkværne. H 23 cm. Mørkeblå 202.312.93  Hvid 802.312.90  

 Alle omtalte produkter på disse 2 sider kan bestilles online. 
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Hjælper dig med at spare 
penge og undgå madspild 
– gem dine rester, og
varm dem op igen til 
et nyt måltid

Derfor elsker vi 
FÖRTROLIG opbeva-
ringsboks med låg

Holder maden frisk 
i længere tid – låget 
med låseclips sikrer 
lufttæt forsegling

Du kan bruge den 
både til opvarmning 
og servering – glas-
fadet er ovnfast

ÄNDLIG knivsæt

49.-/3  dele

IKEA 365+ HJÄLTE  
stegepalet 

25.-
IDE

›Disse knive er praktiske og behagelige at bruge. De 
er inspireret af asiatisk design og gi’r dit køkken en 
moderne og markant stil.‹

Mårten Cyrén, designer

04 IDEALISK rivejern 29.-

FÖRTROLIG opbevaringsboks med låg. Ovnfast 
glas/plast. L13×B19, H 7 cm. 0,8 liter 902.337.88

29.-

Nem at gøre ren – glasset 
bliver ikke misfarvet eller 
tager smag

Dette skærebræt er frem-
stillet af bambus, der er et 

slidstærkt naturmateriale, 
som er nemt at vedlige-

holde og samtidig skåner 
dine knive.

 Shop online på IKEA.dk



01 VARIERA/UTRUSTA affaldssortering til skab 429.- Plast. B 80 cm. 72 liter. 790.176.15    02 PLUGGIS affaldssorteringsspande. Spar plads, og gør det 
nemt at sortere dit affald, ved at sætte den lille PLUGGIS affaldssorteringsspand, 8 liter, oven på den store PLUGGIS affaldssorteringsspand, 14 liter. Plast. Design: 
Marcus Arvonen. Affaldssorteringsspand 49.-/stk. B32×D34, H 15 cm. 8 liter. Hvid 402.347.09    Affaldssorteringsspand 69.-/stk. B32×D35, H 22 cm. 
14 liter. Hvid 802.347.07  03 STRAPATS pedalspande. Den inderste spand kan tages ud og er nem at tømme og gøre ren. Rustfrit stål/plast. Pedalspand 

59.-/stk. Ø 20, H 28 cm. 4,6 liter. 402.454.11    Pedalspand 99.-/stk. Ø 25, H 41 cm. 11,5 liter.  502.454.15  

02 PLUGGIS affaldssorterings-

spand 8 liter 49.-/stk.  14 liter 
69.-/stk.

05

03 STRAPATS pedalspand 4,6 liter 

59.-/stk.  11,5 liter 99.-/stk.
04
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04 TROFAST opbevaringskombination 304.- Mange riller gør det muligt at 
placere bokse eller hylder efter dine behov. Kan suppleres med TROFAST låg. 
Folie/plast. B46×D30, H 94 cm. 190.327.65    05 VARIERA boks 29.-/stk.
Boksen har 2 udskårne greb, der er gode at holde i, og boksen er nem at 
bære, tage op af og sætte i en skuffe. Plast/gummi. Design: Marcus Arvonen. 
B24×D17, H 11 cm. Forskellige klare farver 102.411.60  Forskellige støvede 
farver 902.260.47  06 VARIERA affaldsspand 22.-/stk. Afrundede hjørner 
gør rengøring nem. Plast. Design: Marcus Arvonen. L27×B16, H 46 cm. 10 liter. 
Hvid 801.822.37  

 Når dette ikon vises ved en vare, betyder det, at den kan bestilles online.

06

TROFAST er designet som 
legetøjsopbevaring, men 
kan også bruges som en 
praktisk og slidstærk 
affaldssorteringsløsning.

Sæt så mange  af disse 
spande med låg, du skal bru-
ge, i en skuffe eller et skab i 
køkkenet, og få praktisk og 
diskret affaldssortering.

VARIERA 
affaldsspand

22.-/stk

TROFAST opbevarings-
kombination

304.-

01 VARIERA/UTRUSTA 
affaldssortering til skab

429.-

Disse farvestrålende 
bokse har praktiske greb 

og er nemme af fytte, 
tage ud og bære rundt.

VARIERA boks

29.-/stk



01

03

06

03 FILUR spand med låg 59.-/stk. Nem at gøre ren på grund af de afrun-
dede hjørner. Plast. B27×D35, H 42 cm. 28 liter. 601.883.39    04 DIMPA 
poser til affaldssortering 39.-/4 stk. Nemme at bære takket være håndta-
gene i siderne. 100% polypropen. 101.801.33    05 KNODD spand med låg 
99.-/stk. Det er nemt at fylde og tømme spanden, fordi du kan sætte låget 
fast på kanten af spanden. Pulverlakeret stål. Ø 34, H 32 cm. 16 liter. Forskel-
lige farver 902.189.24  06 HUMLARE pose til affaldssortering 199.-/stk. 
Du kan også opbevare affaldssorteringsposen udendørs. Den er vandtæt og 
har lynlås, der holder ubehagelige lugte inde. Velegnet til affaldssortering af 
glas, metal, plast, aviser osv. 100% polyester/syntetisk gummi. Ø 35, 
H 100 cm. 65 liter. 902.373.81    07 SORTERA affaldssorteringsspand 
med låg 49.-/stk. Du kan nemt få adgang til spandens indhold, selvom fere 
er stablet oven på hinanden, fordi den har foldelåg. Plast. B39×D55, H 28 cm. 
37 liter. 102.558.97    08 DIMPA opbevaringspose 29.-/stk. Beskytter
indholdet mod fugt og snavs. 100% polypropylen. L65×D22, H 65 cm. 
100.567.70  
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01 TRONES skoskabe/opbevaring 249.-/3 stk. Skabet kræver kun lidt 
plads, fordi det har lille dybde, og er ideelt til opbevaring af sko, handsker og 
tørklæder. Plads til mindst 6 par sko. B51×D18, H 39 cm. 301.108.32  
02 FRAKTA vogn med taske 98.-/stk. Perfekt til at transportere indkøb 
eller tunge ting i dit hjem. Plast/stål. 798.751.97 

TRONES skoskabe/
opbevaring

249.-/3 stk

02 FRAKTA vogn med taske 98.-/stk. 

04 DIMPA poser til affaldssortering 39.-/4 stk. 

05 KNODD spand med låg 99.-/stk. 

07 

08 DIMPA opbevaringspose 29.-/stk. 

FILUR spand med låg

59.-/stk

Du kan bære den vandtætte 
pose til affaldssortering som 
en rygsæk, og den er nem at 
tømme ved at holde i hånd-
tagene øverst og nederst.

HUMLARE pose til affaldssortering

199.-/stk

SORTERA affalds-
sorteringsspand med låg

49.-/stk

Låget kan klappes op, så 
du kan komme til indholdet, 
når boksene er stablet. Gør 

det nemt at sortere glas, 
metal, plast, papir og 

andet affald.

Du kan bruge de stærke 
affaldssorteringsposer  
både inde og ude. Håndtag i 
siderne gør dem nemme at 
fytte rundt.

Smid dine tomme dåser og 
fasker her og tag dem med 
på genbrugsstationen. Nem 
at gøre ren.



ABSORB læderren-
gøringsmiddel
300.322.93 

69.-

FIXA skruetrækker, li-ion 002.142.04  

69.- Sådan handler 
du i IKEA
Prøv vores madrasser, synk ned i vores sofaer, og gå 
på opdagelse i en masse nye og spændende indret-
ningsidéer. Inspiration er altid gratis i IKEA! Du kan 
også handle hjemmefra, hvis det er nemmere for dig. 
Uanset om du handler i varehuset eller på hjemme-
siden, hjælper du med at holde priserne i bund ved 
selv at gøre noget af arbejdet. Få praktiske tips på de 
næste sider, og besøg derefter varehuset og oplev, 
hvordan de forskellige måder at handle i IKEA på er 
med til at gøre IKEA helt unik.
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På IKEA.dk kan du også... 

Vi vil gerne ha’, at du føler dig hjemme Kontakt os, hvis du har brug for oplysninger

	 Se	lagerstatus	for	en	vare	–	og	hvor	du	fnder	den	i	
 varehuset.

	 Skrive	en	huskeliste	–	så	du	sparer	tid	i	varehuset.	

	 Bruge	de	praktiske	elektroniske	indretningsværktøjer	–	
	 og	prøve	forskellige	kombinationer	af	møbler	til	dit	hjem.	

	 Bladre	i	vores	produktguider	og	brochurer	–	som	du	også	
kan	få	i	varehuset.

	 Gratis	parkering	–	stil	din	bil	lige	uden	for	varehuset.

	 Ta’	dine	børn	med	–	de	vil	elske	at	gå	på	opdagelse	i	vores	
udstillinger	eller	få	nye	venner	i	Småland,	hvor	IKEA	med-
arbejdere	ser	efter	dem.

	 Gratis	wif	–	Brug	vores	IKEA	app	hvor	du	bl.a.	kan	lave	
huskeliste	eller	læse	mere	om	produkterne,	og	hvor	i	 
varehuset	du	fnder	dem.

	 Gi’	dig	god	tid	–	se	og	føl	vores	produkter	tæt	på,	og	få	
fere	geniale	idéer	til	boligindretning.

	 Hold	en	pause	–	nyd	et	måltid	i	Restauranten,	eller	få	en	
hurtig	snack	i	Bistroen.

	 Du	kan	betale	kontant,	med	kredit-	og	debitkort	og	IKEA	
gavekort.	Husk	dit	IKEA	FAMILY	medlemskort,	og	få	endnu	
fere	fordele.

Kom og besøg os 
Tal	med	os	i	varehuset	–	vores	venlige	medarbejdere	er	klar	til	
at	hjælpe	dig.

Telefon
Ring	til	os	–	på	70	15	09	09,	se	åbningstider	på	IKEA.dk

Chat
Brug	chatfunktionen	på	IKEA.dk/kontaktos	–	og	tal	direkte	med	
vores	medarbejdere.

E-mail
Send	os	en	e-mail	–	gå	ind	på	IKEA.dk/kontaktos.

Ofte stillede spørgsmål
Læs	ofte	stillede	spørgsmål	på	IKEA.dk	–	her	fnder	du	svar	på	
mange	spørgsmål.

Få mere ud af dit 
besøg i IKEA
Dit lokale varehus har et stort udvalg af pro-
dukter og mange gode idéer, og derfor er det 
godt at være forberedt. På IKEA.dk kan du få 
masser af gratis inspiration, før du besøger os.

IKEA.dk har 
altid åbent
Gå på opdagelse på hjemmesiden, og køb tusindvis af 
produkter – og få dem leveret direkte til dit hjem eller kontor.

Her fnder du os

Hjemtransport	tillægges	alle	elektroniske	ordrer	–	og	skal	ikke	bestilles	
separat.	Du	kan	bestille	andre	former	for	service	i	varehuset,	personligt	
eller	pr.	telefon.
Køb	af	varer	på	IKEA.dk,	se	betingelser	for	fortrydelse	og	returnering	
på	IKEA.dk/shoponline
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IKEA Aalborg
Krebsen 40
9200 Aalborg SV
 IKEA.dk/aalborg

IKEA Aarhus
Graham Bells Vej 7-11, Skejby
8200 Aarhus N
 IKEA.dk/aarhus

IKEA Odense
Ørbækvej 91
5220 Odense SØ
 IKEA.dk/odense

IKEA Taastrup
Mårkærvej 15
2630 Taastrup
 IKEA.dk/taastrup

IKEA Gentofte
Nybrovej 2
2820 Gentofte
 IKEA.dk/gentofte

IKEA.dk 
Hjemmesiden har altid åbent -  
hele døgnet rundt, alle 
ugens dage. 
 IKEA.dk

Hvis du har brug for at tale 
med os uden at besøge 
varehuset, er du velkom-
men til at ringe til os på 
70 15 09 09.

Åbningstider alle dage:

Varehusene:

Øst for Storebælt
10-21
Vest for Storebælt
10-20

Restauranterne:

Øst for Storebælt
9.30-20.30
Vest for Storebælt
9.30-19.30

Her fnder du os
Som IKEA medarbejder sælger 
du ikke kun møbler
Du hjælper andre mennesker med at få en bedre hver-
dag derhjemme.

Uanset hvilket job vi har, ønsker IKEA medarbejderne, 
at alle kunder har et hjem, der er smukt, praktisk og 
overkommeligt i pris. Vi vil også ha’ en positiv ind-
virkning på miljøet og samfundet omkring os.

Vi arbejder hele tiden for at finde bedre måder at gøre 
det på. Derfor har vi altid brug for medarbejdere, der 
har en passion for boligindretning, deler vores værdier 
og iværksættermentalitet, som ikke er bange for at 
smøge ærmerne op og få tingene til at lykkes og som 
kan lide at have med mennesker at gøre.

Vi arbejder med boligindretning. Men vores førstepri-
oritet er menneskers hverdag derhjemme.

 Se mere om, hvordan vi arbejder, og se vores ledige 
stillinger på IKEA.dk/job

›Hvis du har en drøm og tror 
på noget, står dørene åbne for 
dig. Det er op til dig at gøre dine 
drømme til virkelighed. Der er 
altid masser af muligheder for at 
få indfydelse i IKEA og mange 
muligheder for at udvikle sig.‹

Noor Iftin, Lagerstyringsmedarbejder

›Jeg hørte om IKEA på tv og blev 
hurtigt medlem af IKEA FAMILY. 
Gennem IKEA FAMILY kom jeg på 
besøg på et IKEA kontor. Jeg blev 
så inspireret af indretningen og 
arbejdsmiljøet, at jeg besluttede 
mig for at søge arbejde i virksom-
heden. Jeg er virkelig glad for 
at arbejde med produktdesign 
i IKEA.‹

David Fu, visuel merchandiser

›I IKEA leder man ved at være 
et godt eksempel. Mit job er at 
motivere og engagere mit team. 
Mit og mine medarbejderes job 
er at møde kunderne og betjene 
dem på den bedst mulige måde. 
Vi skal tilbyde dem dejlige og 
behagelige omgivelser og gi’ 
dem gode råd undervejs i 
deres købsbeslutninger.‹

Emma Olsson, salgsleder 
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Vi gør vores del...

...og du gør din

Vi tilbyder ...

... også til din virksomhed

Sammen 
sparer vi penge
IKEAs flosof er at gi’ dig smukke møbler til 
de lavest mulige priser. Jo mere, du vælger at 
gøre selv, jo mere sparer du.

Har du brug for 
hjælp?
Du får de laveste priser i IKEA, når du selv 
henter dine møbler, tager dem med hjem og 
samler dem. Men hvis du gerne vil spare tid 
og energi, tilbyder vi forskellige former for 
service.

Når vi udvikler et nyt produkt, tænker vi altid først på prisen. Vi 
beslutter os for en pris, som så mange mennesker som muligt 
har råd til at betale. Derefter fnder vi en smart og bæredygtig 
metode til at designe, producere, emballere og distribuere 
produktet på. 

Tag f.eks. de berømte fade pakker fra IKEA. De sparer både 
brændstof og tid, fordi møblerne fylder mindre under trans-
porten. De gør det også meget nemmere for dig at tage din nye 
sofa, stol eller dit nye bord med hjem. Og besparelsen sender vi 
videre til dig.

HJEMTRANSPORT. Når du skal transpor-

tere møbler hjem er det billigst at gøre det 

selv. Men ønsker du hjælp, har IKEA fere 

forskellige muligheder du kan benytte. Se 

hvilke muligheder dit lokale varehus tilby-

der inden for hjemtransport på IKEA.dk 

INDKØBS- OG LEVERINGSSERVICE 

Vi fnder varerne på din huskeliste og 

leverer dem til dit hjem eller dit kontor.  

KØKKENINSTALLATION. Vores 

professionelle samarbejdspartnere

kan installere dit køkken eller bade-

værelse. Det er ideelt, især til vanske-

lige opgaver som installation af vask, 

blandingsbatteri og bordplader.   

MONTERING. Vores produkter er designet, så 

de er nemme at montere. Men du kan også  lade 

os hjælpe med at gøre det.  

Hvis du ønsker hjælp med at samle dine møbler, 

kan vi tilbyde dig professionel hjælp. Vores sam-

arbejdspartnere er specialister i at samle vores 

møbler hjemme hos dig eller i din virksomhed og 

kan hjælpe med at sikre et fot resultat.

Se mere på IKEA.dk

I den sidste del af varehuset fnder du Ta’ Selv Lageret. Her kan 
du selv hente dine produkter i fade pakker, og det er med til at 
holde priserne i bund. Det er også en fordel for dig, at du kan tage  
dine varer med hjem med det samme.

Når du kommer hjem, skal du samle dine nye møbler. Det er 
her, du for alvor fnder ud af, hvordan hele vores flosof om lave 
omkostninger hænger sammen. 

Vi gør vores del – og du gør din. Derfor kan du få møbler i god 
kvalitet til meget attraktive priser. 

Som virksomhedsejer kan 
vores servicer hjælpe dig 
med at få de veldesignede 
kontormøbler, du har brug 
for, hurtigt og effektivt.

Service 313
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Tingene går ikke altid, som du har planlagt Tips til at passe godt på dine møbler

Generelle betingelser

Er der noget du ikke er tilfreds med, eller passer varen ikke i dit 
hjem, kan den returneres. Varen skal blot være ubrugt og med 
original emballage. Husk kvitteringen. Returretten gælder dog 
ikke metervarer, varer fra IKEAs “Rodebutik” samt bordplader 
efter mål. Få mere information i varehuset eller på IKEA.dk 
Returbeløbet udbetales på samme måde, som du betalte.

Returpolitik for madrasser*
Hvis du ikke elsker din nye madras, kan du bytte den til en anden 
inden for 90 dage. Og du kan sove roligt, vi giver 25 års garanti.
* Se alle vilkår og betingelser på IKEA.dk eller i varehuset.

Afbestillingspolitik*
Vi kan ikke annullere ordrer på bordplader efter mål, når ordren 
er bekræftet.
*Dine rettigheder i henhold til dansk lovgivning gælder ved siden af denne politik.

Online shopping
Ved køb af varer på IKEA.dk, se betingelser for fortrydelse og 
returnering på IKEA.dk

Vedligeholdelsesinstruktioner
Husk at følge vedligeholdelsesinstruktionerne, så du får glæde 
af dine møbler i mange år. Du fnder dem på prislappen og 
på IKEA.dk

Samlevejledninger på hjemmesiden
IKEA møbler leveres usamlet med enkle samlevejledninger. Hvis 
du har brug for et ekstra eksemplar af samlevejledningen, kan du 
downloade den fra IKEA.dk

Reservedele i varehuset
Har du mistet noget? Du kan hente mange forskellige reserve-
dele i varehuset – vi har måske stadig det, du skal bruge, selvom 
produktet ikke længere er i sortimentet.

Hvad dækker garantien? 
Garantiens omfang er angivet under de 
enkelte produkter.

Garantiens varighed  
Hver enkelt garanti gælder det antal år, 
der er angivet ved siden af produkterne. 
Garantien begynder fra den dato, produk-
tet bliver købt i IKEA.

Hvad gør vi for at rette fejlen? 
IKEA undersøger produktet og vurderer, 
om fejlen er dækket af garantien. IKEA 
afgør efter eget skøn, om det fejlbe-
hæftede produkt skal repareres eller 
erstattes med et produkt af samme eller 
tilsvarende type. Hvis fejlen er dækket af 
garantien, afholder IKEA alle omkostnin-
ger i forbindelse med reparation/udskift-
ning. Reparation/udskiftning forudsætter 
imidlertid, at kunden stiller produktet til 
rådighed for reparation/udskiftning uden 
særskilte omkostninger for IKEA. I tilfæl-
de, hvor kunden selv foranlediger repa-
rationsarbejde udført, afholder IKEA ikke 
udgifter forbundet hermed, såfremt repa-
rationsarbejdet ikke forinden dets påbe-
gyndelse er godkendt af IKEA eller deres 
autoriserede servicepartner. Udskiftede 
reservedele tilfalder IKEA. Hvis IKEA ikke 
længere sælger produktet, leverer IKEA 
et passende erstatningsprodukt. Det er 
alene IKEA, der afgør, hvad der er et pas-
sende erstatningsprodukt. 

Garantibetingelser 
Garantien begynder fra den dato, produk-
tet bliver købt i IKEA. Det påhviler dig 
at dokumentere, hvor og hvornår varen 
er købt – dette kan eventuelt gøres ved 
forevisning af kvittering.

Undtagelser
Garantierne dækker ikke produkter, der 
har været opbevaret, monteret eller 
anvendt forkert, misbrugt, ændret eller 
rengjort med forkerte rengøringsmetoder 
eller -produkter. Garantierne dækker ikke 
almindelig slitage, skæremærker, ridser 
eller skader forårsaget af slag eller uheld. 
Garantierne dækker ikke, hvis produk-
terne har været placeret udendørs eller 
i et fugtigt miljø, eller hvis produkterne 
har været anvendt til professionel brug 
(medmindre andet fremgår). Garanti-
erne dækker ikke hændelige skader 
og følgeskader.

Vedligeholdelsesinstruktioner
Du skal løbende følge de specifkke 
vedligeholdelsesinstruktioner for de 
enkelte produkter for at kunne gøre 
garantikrav gældende.

 Du fnder alle vedligeholdelses-
instruktioner i garantifolderne i 
varehuset eller på IKEA.dk

Generelle betingelser  
Garantien giver dig særlige rettigheder. 
Dine rettigheder i henhold til dansk 
lovgivning – herunder købelovens 2-årige 

reklamationsfrist – gælder ved siden 
af garantien.

Sådan kontakter du os, hvis 
du vil gøre garantien gældende
Kontakt dit lokale IKEA varehus.

 Du kan fnde adressen i IKEA kata-
loget eller på IKEA.dk. Hvis det drejer 
sig om hvidevarer eller tv- og lydsy-
stemer skal du ringe på 70 15 09 09 i 
stedet for at tage til varehuset.

Gem kvitteringen. Den er dit købsbevis og 
skal forevises, for at garantien gælder.

 Få fere oplysninger i garantifol-
derne, som kan hentes i varehuset 
eller på IKEA.dk

Ubegrænset  
returret

Dine møbler skal 
holde længe

Garantibetingelser

Scan siden

Priserne i kataloget gælder til og 
med 31. juli 2015. BEMÆRK! Vi 
forbeholder os ret til at justere
priserne, så de afspejler ændrin-
ger i moms eller andre afgifter, vi 
ikke har kontrol over, f.eks. valu-
takurserne. Vi gør, hvad vi kan 
for at sikre, at alle oplysninger i 
kataloget er korrekte på tryk-
tidspunktet, og vi beklager even-
tuelle ændringer af produkter 
eller sortimenter. Vi tager forbe-
hold for trykfejl og udsolgte varer.

2
års

GARANTI

5
års

GARANTI

10
års

GARANTI

15
års

GARANTI

25
års

GARANTI
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Specifkke produktbetingelser

Madrasser
25 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker materiale- og fabrikationsfejl på 
nedenstående dele af madrasser og/eller 
sengebunde: • Træramme og fjedre i box-
madrasser • Fjedre i vendbare springma-
drasser • Skumkerne i skummadrasser 
• Latexkerne i latexmadrasser • Træram-
me og lameller i sengebunde • Elmotorer 
i elevationssenge har 5 års garanti.
Garantien dækker privat brug.
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien: Alle topmadrasser: SULTAN
TORÖD, SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME,
SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD 
madrasser; JÄRNUDDA boxmadras. Ma-
drasser til børnesenge og sovesofaer. 

 Se de generelle betingelser 
på side 315.

PAX/KOMPLEMENT 
10 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker materiale- og fabrikationsfejl på 
nedenstående dele af PAX/KOMPLEMENT
garderober og indretning til opbevaring af 
tøj og sko: • Stel • Døre • Hængsler 
• Opdelere til stel  •  Hyldeindsatser og 
hyldeindsatser med rum  • Skydedørsme-
kanisme. Garantien dækker privat brug.
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien? KOMPLEMENT indsats til 
udtræksbakke, KOMPLEMENT smykkeind-
sats til udtræk, KOMPLEMENT opdeler til 
udtræksbakke og KOMPLEMENT bakker, 
3 stk.   Se de generelle betingelser 
på side 315.

METOD køkkensystem
25 års garanti
Hvilke produkter er dækket af garan-
tien? Garantien dækker privat brug. 
Garantien dækker følgende dele i METOD 
køkkensystem: • Skabsstel • Fronter 
• UTRUSTA hængsler • MAXIMERA 
skuffer med fuldt udtræk • UTRUSTA 
hylder af hærdet glas og melamin
• Sokler • Ben • Sidebeklædninger 
• Dekorations-/pyntelister • Bordplader 
undtagen LILLTRÄSK og FYNDIG.
Garantien dækker privat brug.
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien?:
Trådkurve, knopper, greb og bordplader 
LILLTRÄSK og FYNDIG samt FÖRVARA 
skuffer.   Se de generelle betingelser 
på side 315.

Fritstående køkkener
25 års garanti
Hvilke produkter er dækket af garan-
tien? Garantien dækker materiale- og 
fabrikationsfejl på alle dele af VÄRDE 
fritstående køkken.
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien? VÄRDE knopper og greb, 
hvidevarer, blandingsbatterier, reoler og 
væghylder af massivt træ.   Se de 
generelle betingelser på side 315.

FYNDIG køkkensystem
FYNDIG er ikke dækket af denne garanti.

Hvidevarer
5 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 

dækker fejl på hvidevarer, som er forår-
saget af konstruktions- eller materialefejl 
fra den dato, produktet blev købt i IKEA. 
Garantien dækker privat brug. Undtagel-
ser er angivet under overskriften “Hvilke 
produkter er ikke dækket af garantien?”. 
Inden for garantiperioden dækkes om-
kostninger til udbedring af fejl, f.eks. 
reparation, reservedele, arbejds- og 
rejseomkostninger, forudsat at produktet 
af kunden stilles til rådighed for reparation 
uden særskilte omkostninger for IKEA. 
På disse vilkår gælder EU-retningslinjer 
(nr. 99/44/EG) og gældende lokale 
bestemmelser. Udskiftede reservedele 
tilfalder IKEA.
Hvor længe gælder garantien? Garan-
tien gælder i 5 år fra den dato, produktet 
blev købt i IKEA. LAGAN hvidevarer har 
to (2) års garanti fra købsdatoen. Hvis der 
udføres servicearbejde i garantiperioden, 
forlænger det ikke garantiperioden for 
produktet eller de nye dele. 
Hvilke produkter er dækket af garan-
tien? Garantien gælder for alle IKEA 
hvidevarer, undtagen LAGAN hvidevarer 
som har 2 års garanti.
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien? Alle hvidevarer, der er købt i 
IKEA før 1. august 2007.
Hvem udfører service ved garanti-
reklamation? IKEAs serviceudbyder 
udfører service gennem sin egen ser-
vicevirksomhed eller sit autoriserede 
servicenetværk.
Hvad er ikke dækket af garantien? 
• Almindelig slitage • Forsætlig eller hæn-
delig skade, skade forårsaget af mang-
lende overholdelse af betjeningsvejled-
ning, fejlagtig installation eller tilslutning 
til et forkert spændingsniveau, skade 
forårsaget af kemisk eller elektrokemisk 
reaktion, rust, korrosion eller vandskade, 
herunder, men ikke begrænset til, skade 
forårsaget af et unormalt højt kalkind-
hold i vandet samt skade forårsaget af 
unormale miljøforhold • Forbrugsdele, 
herunder batterier, pærer og lampeglas 
• Ikke-funktionelle og dekorative dele, der 
ikke påvirker almindelig brug af produk-
tet, herunder ridser og eventuelle farve-
forskelle • Tilfældige skader forårsaget af 
fremmedlegemer eller stoffer samt tilfæl-
dige skader efter rengøring eller rensning 
af fltre, aføbssystemer eller sæbeskuffer 
• Skade på følgende dele: Keramisk 
glas, tilbehør, kurve til service og bestik, 

indgående rør og aføbsrør, pakninger, 
pærer og lampeglas, skærme, knopper, 
beklædninger og dele af beklædninger, 
medmindre sådanne skader kan påvises 
at stamme fra fabrikationsfejl • Tilfælde,
hvor der ikke kunne påvises fejl under 
teknikerbesøg • Reparationer, der ikke er 
udført af vores serviceudbyder og/eller 
autoriserede serviceudbyder eller tilfælde, 
hvor der er brugt uoriginale reservedele 
• Reparationer forårsaget af fejlagtig 
installation eller installationer, der ikke 
er gennemført i henhold til specifkatio-
nerne • Professionel brug af hvidevarerne 
• Transportskader. Hvis en kunde selv 
transporterer produktet til sit hjem eller 
en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig 
for skader, der opstår under transporten. 
Hvis IKEA leverer produktet til kundens 
leveringsadresse, vil eventuelle skader, 
der måtte opstå under leveringen, blive 
dækket af IKEA (men ikke i henhold til 
denne garanti). For at gøre dette krav 
gældende, kontaktes IKEA Kundesup-
port på tlf. 70 15 09 09 • Omkostninger 
for at udføre den oprindelige installation 
af produktet. Denne begrænsning gælder 
ikke fejlfrit arbejde udført af en uddannet 
håndværker, der bruger originale dele for 
at tilpasse produktet til tekniske sikker-
hedsspecifkationer i et andet EU-land. 
 Se de generelle betingelser på 

side 315.

Blandingsbatterier
10 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
gælder for alle IKEA blandingsbatterier. 
Garantien dækker materiale- og fabrika-
tionsfejl. Garantien dækker privat brug.
Hvad er ikke dækket af garantien? 
Garantien gælder ikke, hvis produkterne 
har været brugt i korroderende omgivel-
ser.   Se de generelle betingelser på 
side 315.

SENSUELL gryder og pander
25 års garanti
Gælder for alle gryder og pander i 
SENSUELL serien. 
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker funktionsmåde, materialer og 
konstruktion af alt ovenstående køkken-
grej. Garantien dækker: • Bundens 
stabilitet • Opvask i opvaskemaskine i en 
almindelig husholdning.
Hvad er ikke dækket af garantien? 
Garantien dækker ikke ændringer i køk-
kenudstyrets udseende, medmindre de 
påvirker funktionen væsentligt.   Se de 
generelle betingelser på side 315.

FAVORIT gryder og pander
25 års garanti
Gælder for alle gryder og pander uden 
non-stick belægning i FAVORIT serien.

FAVORIT grydesæt
10 og 25 års garanti
10-års garantien gælder for 
FAVORIT gryder og pander med non-stick 
belægning. 25-års garantien gælder for 
FAVORIT gryder og pander uden non-stick 
belægning.
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker funktionsmåde, materialer og 
konstruktion af alt ovenstående køkken-
grej. Garantien dækker: • Bundens 
stabilitet • Opvask i opvaskemaskine i 
en almindelig husholdning, undtagen 
produkter med non-stick belægning, som 
vi anbefaler at vaske af i hånden
• Non-stick egenskaber på non-stick 
pander.

Hvad er ikke dækket af garantien? 
Garantien dækker ikke ændringer i køk-
kenudstyrets udseende, medmindre de 
påvirker funktionen væsentligt.   Se de 
generelle betingelser på side 315.

IKEA 365+ gryder og pander
15 års garanti
Gælder for alle gryder og pander uden 
non-stick belægning.
5 års garanti
Gælder for alle gryder og pander med 
non-stick belægning.
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker funktionsmåde, materialer og 
konstruktion af alt ovenstående køkken-
grej. Garantien dækker: • Bundens 
stabilitet • Opvask i opvaskemaskine i 
en almindelig husholdning, undtagen 
produkter med non-stick belægning, som 
vi anbefaler at vaske af i hånden • Non-
stick egenskaber på non-stick pander. 
Hvad er ikke dækket af garantien? 
Garantien dækker ikke ændringer i køk-
kenudstyrets udseende, medmindre de 
påvirker funktionen væsentligt.   Se de 
generelle betingelser på side 315.

TROVÄRDIG pander
10 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker funktionsmåde, materialer og 
konstruktion af alt køkkenudstyr i oven-
stående serie. Garantien dækker: 
• Bundens stabilitet • Non-stick egen-
skaber på non-stick pander. 
Hvad er ikke dækket af garantien? 
Garantien dækker ikke ændringer i køk-
kenudstyrets udseende, medmindre de 
påvirker funktionen væsentligt.   
 Se de generelle betingelser på 

side 315.
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SLITBAR knive
25 års garanti 

GYNNSAM, IKEA 365+  
GNISTRA knive
15 års garanti
Gælder for alle knive i serien.
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker funktionsmåde, materialer og 
konstruktion af alle knive i ovenstående 
serier. Forudsat at knivene er brugt i 
private hjem, og at vores vedligeholdel-
sesinstruktioner er fulgt, betyder det, at 
knivene fungerer lige så godt, efter at
garantiperioden er udløbet, som da de 
var nye. Her defneres “brug i private 
hjem” som at bruge knivene (til at skære 
og snitte madvarer) og vaske dem af i 
hånden én gang om dagen og slibe dem 
jævnligt. Garantien dækker: • Knivens 
skarphed. Kniven skal være skarp, når du
køber den. Du kan selv holde den skarp, 
så den fungerer optimalt hver dag. 
Knivsbladet er fremstillet af hærdet stål, 
så kniven på ethvert tidspunkt i løbet 
af garantiperioden kan slibes op til den 
oprindelige skarphed. • Holdbart greb. 
Knivens greb må ikke revne, gå i stykker 
eller løsne sig fra bladet, så kniven ikke 
kan bruges • At der ikke opstår
rustdannelse på knivsbladet. 
Hvilke produkter er ikke dækket af 
garantien? • SLITBAR strygestål 25 
diamantbelagt/rustfrit stål, mørkebrunt.  
 Se de generelle betingelser på 

side 315.

GODMORGON badeværelse 
10 års garanti
Hvad dækker garantien?  Garantien 
gælder kun for brug i private hjem og 
dækker materiale- og fabrikationsfejl på 
følgende møbler: GODMORGON møbler, 
GODMORGON ben, ODENSVIK vask af 
keramik, BRÅVIKEN og EDEBOVIKEN 
vaske af marmorgranulat, inkl. vandlås, 
GODMORGON opbevaring, 3 stk., boks 
med rum, boks med låg, opbevaring 
med rum.

Blandingsbatterier
10 års garanti
Hvad dækker garantien? 10-års garan-
tien gælder for alle IKEA blandingsbatte-
rier til badeværelse. Garantien gælder 
kun for brug i private hjem og dækker 
materiale- og fabrikationsfejl på alle blan-
dingsbatterier til badeværelse.
Hvad er ikke dækket af garantien? 
Den medfølgende luftblander, der kan ud-
vide sig, er ikke dækket af garantien.   Se  
de generelle betingelser på side 315.

GALANT, BEKANT
10 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker materiale- og fabrikationsfejl på 
alle hoveddele af GALANT systemet og 
BEKANT skriveborde.  
 Se de generelle betingelser på 

side 315.

MARKUS, VOLMAR
10 års garanti
Hvad dækker garantien? Garantien 
dækker materiale- og fabrikationsfejl på 
nedenstående dele: • Stel • Bevægelige 
dele.   Se de generelle betingelser på 
side 315.

Hvad indeholder prisen for 
de viste køkkener? 
Prisen ved gulvplanen er prisen for det 
viste køkken. Prisen er inkl. skabe, hylder, 
skuffer, bordplader, sidebeklædninger, 
pynte- og dekorationslister, hængsler, 
sokler, ben, skuffefronter, låger, knopper/
greb, vask og blandingsbatteri. Prisen er 
ekskl. hvidevarer og belysning. Alle køk-
kener, undtagen HÄGGEBY, har skuffe-
dæmpere. 

Hvad indeholder prisen for 
de viste badeværelser?
Skitsen viser den samlede pris for kombi-
nationen, ekskl. blandingsbatteri. 
Prisen er inkl. vask med vandlås, skab til 
vask, eventuelle ben og spejl eller spejl-
skab. Alle skuffer er letløbende, lukker 
blødt og har udtræksstop.

Gode grunde til at 
blive medlem af 
IKEA

®

 FAMILY

Fantastiske 
priser 
Benyt dig af rigtig mange tilbud til 
lave priser, kun for medlemmer, i  
varehuset og Restauranten.
Få også gratis kaffe i Restauranten 
hele dagen.

Spændende 
invitationer
Kom med til lanceringer af nye 
produkter og kataloger, workshops 
om boligindretning og andre inspi-
rerende arrangementer i varehuset.

Gør en forskel
Hver gang du viser dit medlemskort, 
støtter IKEA Red Barnet med 25 øre.

Vær den første
Hold dig orienteret mellem dine 
besøg, bl.a. med vores nyhedsmails 
og live magasinet. 

Hvad syntes du?
Deltag i vores medlemspanel og fortæl 
os, hvordan vi kan blive bedre.

Det er GRATIS at 
blive medlem
Meld dig ind i IKEA FAMILY med det 
samme, i varehuset eller på 
IKEA.dk/family



Hvad er det 
lavet af?
Vi vil helst arbejde med materialer, der er fornybare, 
genbrugt eller kan genanvendes – det er både godt 
for miljøet og din pengepung. Og vi er hele tiden på 
udkig efter bedre og mere bæredygtige materialer. 
Her er nogle af vores favoritter lige nu.

Bomuld
Inden udgangen af 2015 vil al vores 
bomuld komme fra landbrug, der bruger 
mindre vand og færre pesticider og samti-
dig gi’r bønderne et bedre liv.

Vandhyacint
Denne hurtigtvoksende plante er genial til 
håndfettede produkter, f.eks. dækkeser-
vietter, der skal være slidstærke.

Hør
Hørplanten vokser ofte uden brug af  
kunstvanding og pesticider.  

PET-genbrugsplast
PET-plast bli’r smeltet og forvandlet til 
små kugler. Herefter bli’r det til et blødt og 
anvendeligt tekstil, der kan bruges som 
fyld til en sofa eller pude. 

Træ
Vi samarbejder med Forest Stewardship 
Council  og andre samarbejdspartnere for 
at indkøbe mere træ fra veldrevne skove.

Træplastkomposit
Vi blander polypropylen med træfbre fra 
affald fra savværker og skaber stærke og 
billige plastprodukter.

Bambus
Denne plante gi’r et smukt, stærkt og let 
materiale, der minder om hårdttræ.

 Læs fere historier om vores produkter på IKEA.dk/OmIKEA

Scan siden

Hundrede 
millioner lykkelige historier

Når vi når 2015 vil IKEA Foundation have forbedret livet for 100 millioner 
børn, der bor i verdens fattigste samfund. Ved at vælge de rigtige samar-
bejdspartnere og tænke langsigtet kan vi:

• Hjælpe fygtningebørn og deres familier med at få et bedre liv
• Bekæmpe de grundlæggende årsager til børnearbejde
• Selvstændiggøre kvinder og piger

Siden 2004 har vi hjulpet børn med grundlæggende fornødenheder som 
et sikkert hjem, en sund start på livet, undervisning af høj kvalitet og en 
stabil indkomst i familien. Også i de kommende år vil IKEA Foundation 
hjælpe børn og familier med at skabe grundlaget for et bedre liv. 

 Læs mere om vores arbejde på 
IKEAFoundation.org

Et bedre IKEA katalog

IKEA kataloget 2015 er den største tryksag, der nogensinde er blevet trykt på 
papir af typen 100% Forest Stewardship Council  Mix Credit, og mærket med 
FSC -logoet. Det betyder, at hele IKEA katalogets produktionskæde, fra skov til 
tryk, er FSC-certifceret for at sikre, at træet har en mere bæredygtig oprindelse. 

IKEA har forpligtet sig til bæredygtig skovdrift, og alt træ i IKEA sortimentet skal 
leve op til vores standarder for skovdrift. Vi samarbejder med Forest  Stewardship
Council og andre samarbejdspartnere for at sikre, at vores træ indkøbes fra an-
svarligt drevne og certifcerede skove. Vores mål for 2017 er, at mindst halvdelen 
af det træ, der bruges som råmateriale i IKEA sortimentet, stammer fra mere 
bæredygtige kilder (defneret som FSC-certifceret eller genbrugt træ. Når måle-
ne for 2017 er nået, tager vi kriterierne op til evaluering. Vores ambition for 2020 

er at nå op på 100%.

Når du har haft glæde af dette katalog, beder vi dig afevere det 
til genbrug.

 Læs mere om FSC på fsc.org



Prøv skandinavisk 
kvalitetsmad
Laks er velsmagende og rig på omega-3 fedtsyrer, som er 
vigtige for vores sundhed. Laks er en af retterne på menuen i 
vores familievenlige Restaurant – der er åben hele dagen, så 
du kan nyde et måltid eller en hurtig snack.

Ansvarlig mad 
til en overkom-
melig pris
Når du besøger IKEA, tilbyder vi dig sund 
mad af høj kvalitet til en overkommelig pris.

Bedre råvarer
Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og andre 
organisationer om at hæve fødevarestandarder og prioritere 
bæredygtighed i IKEA. Det er vores mål i samarbejde med 
Compassion in World Farming at forbedre dyrevelfærd, og 
sammen med WWF har vi deltaget i en dialog for interessenter, 
der har ført til den nuværende ASC-standard. 

En ny standard for laks  
Vores velsmagende laks vokser op i Norges kølige, rene vand. 
Inden udgangen af august 2015 kommer laksen udelukkende 
fra laksefarme, der er certifceret af Aquaculture Stewardship 
Council (ASC).

Økologiske retter
I Restauranten fnder du altid mindst 1 økologisk ret på menuen 
og 1 økologisk børnemenu. 

En laksefarm skal leve 
op til høje standarder for 
miljømæssig og social 
ansvarlighed for at blive 
ASC-certifceret.

Scan siden

Lakseflet serveret med grøntsagsmedaljoner 

og citron-/dildsauce.
Grøntsager indgår ikke i retten

59.-
Denne skarpe kniv af stål af 
høj kvalitet har et smalt og 
glat blad, der er ideelt til at 

fletere fsk eller pudse kød.

GYNNSAM fletkniv,  
mørkegrå 

79.-
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Et tilbud, det er værd at stå 
ud af sengen for

Børn spiser også godtUTZ-certifceret siden 2008

Du kan også komme til middag
Du behøver ikke bestille bord. Kom og nyd vores berømte 
kødboller på den traditionelle svenske måde med kartofer og 
tyttebærsyltetøj. Vi har portionsstørrelser, der passer til alle, 
så hold dig ikke tilbage.

Børn til og med 12 år kan få halv portion af ud-
valgte retter i Restauranten (til halv pris). De 
yngste familiemedlemmer er også velkomne og 
får GRATIS økologisk babymad, når forældrene 
nyder et varmt måltid i Restauranten.

Al den kaffe vi sælger i  IKEA  er dyrket 
efter strenge, uafhængige standarder 
for bæredygtigt landbrug. 

Morgenmad i Restauranten gi’r dig en fyvende 
start på dagen.

Vores berømte morgenmadstallerken:

• Rundstykke
• Ost
• Kalkunpålæg
• Smør
• 2 skiver agurk
• Kaffe ad libitum

Det hele for kun

MORGENMADS-
TALLERKEN 

10.-
Der serveres morgenmad hver dag 
fra kl. 9.30 til 11.00

Kødboller med kartofer, fødesauce 
og tyttebærsyltetøj

49.-/20 stk

Kødboller med kartofer, fødesauce 
og tyttebærsyltetøj

15.-/5 stk

Kødboller med kartofer, fødesauce 
og tyttebærsyltetøj

29.-/10 stk

Kødboller med kartofer, fødesauce og 
tyttebærsyltetøj. IKEA FAMILY medlem-
mer. Mandag-fredag 14-17

15.-/10 stk

Priserne på kødboller gælder til og med 31. december 2014 

Gælder for børn til og med 12 år.
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Index
Har du brug for mere? Se hele vores 
sortiment, bl.a. de sidste nye produkter, 
i varehuset eller på IKEA.dk

A
Affaldssorteringsløsninger .......302 
Arbejdslamper ........................268 

B
Badeforhæng ..........................194 
Badeværelser ...................... 36-51 
Badeværelsesmøbler ...............198 
Badeværelsesopbevaring .......... 36 
Badeværelsestekstiler .............194 
Badeværelsestilbehør ..............194 
Belysning ................................268 
Bestik .....................................293 
Billeder/rammer ......................246 
Bokse  ....................................244 
Bordlamper  ............................272 
Bordplader ..............................280 
Boxmadrasser  ........................166 
Børnenes IKEA  ................... 52-65 
Børneprodukter  ....................... 54 

D
Dagligstue  ....................... 102-122 
Dekoration  ......................250-253 
Drejestole ...............................282 
Dyner .....................................170 

E
Entremøbler ............................224 

F
Fotorammer ............................247 

G
Garderobeskabe .....................  214

 Garderobeskabeskabsindretning  214
 Gardiner .................................178 

Glas ........................................291 
Glas og porcelæn ..............290-295 
Gryder ....................................296 
Gulvlamper .............................268 
Gulvtæpper.............................180

H
Hvidevarer ..............................138 
Højstole ..................................213 
Håndklæder ............................194 

K
Kasseroller  .............................296 
Klapborde  ............................. 284 
Knive ..................................... 300 
Kommoder ..............................230 
Kontormøbler ..........................272 
Kontorstole .............................282 
Køkken ...................................138 
Køkkenudstyr ..........................296

L
Lamper ...................................268

 Lampeskærme  .......................270 
Legemøbler  ............................. 56 
Legetøj .............................52, 206 
Loftlamper ..............................270

 Lysestager .......................250-253 
Lædersofaer ...........................256 
Lænestole ...............................258

 Læselamper ............................268

M
Madlavning .............................296 
Madopbevaring .......................298 
Madrasser/topmadrasser .........166 
Medieopbevaring .....................236 
Møbler til arbejdsplads/

 hjemmekontor .................278-281 

N
Nyheder ..................................6-9

O
Opbevaring .............................214 
Opbevaringskasser ..................244 
Opbevaring til legetøj ...............208 

P
Pander .............................296-297 
Porcelæn ................................290 
Puder ......................................170 
Puffer .....................................258 
Pusleborde ............................... 65 
Pyntepuder .............................184 

R
Rammer/billeder .....................246 
Reoler ..............................196-199 
Rullegardiner...........................179 

S
Sengeborde ............................160 
Sengestel................................160 
Sengetæpper ..........................175 
Sengetøj .................................172 
Siddemøbler ...........................102 
Skoopbevaring ........................228 
Skriveborde ............................278 
Sofaborde ...............................264 
Sofaer ....................................254 
Sovesofaer ..............................262 
Soveværelser .......................10-35 
Spejle .....................................226 
Spiseborde ............................. 284 
Spisestue .........................124-137 
Spisestuestole ........................ 284 
Springmadrasser .....................167 
Spotlights ...............................268 
Stearinlys ...............................251

 Stil..........................................184 

T
Taburetter ...............................268 
Tallerkener ..............................290 
Tekstiler ..................................172 
Topmadrasser .........................166 
Tremmesenge .......................... 64 
Tv-/hi-f-møbler .......................236 
Tæpper ...................................180

 Tøjopbevaring .........................224 

U
Urtepotteskjulere ....................248 

V
Vaser ......................................250 
Vaske til badeværelse ..............200 
Vitrineskabe ............................240 

 Vægdekoration ........................246 
 Væglamper .............................269

GODT AT VIDE
Adresser på varehusene ...........310 

 Arbejde i IKEA .........................311 
Før du besøger varehuset  ........309 
Garantibetingelser ...................315 
IKEA FAMILY  ...........................319

 Returpolitik .............................314 
Restaurant ..............................322 
Service ...................................312 
Social- og miljøansvar . 16, 277, 320 
Sådan handler du i IKEA ...........307

ÖDESTRÄD sengesæt. 52% polyester/48% bomuld. 

Design: Anna Salander. Dynebetræk B140×L200 cm, 

pudebetræk L60×B70 cm. Orange 802.512.21

59.-/2 dele

ÖDESTRÄD
Du skal være tilfreds med det sengetøj, du køber, 
for I skal tilbringe hele natten i hinandens selskab. 
ÖDESTRÄD har et livligt mønster, der gi’r dig lyst til at 
hoppe direkte ned under dynen. Det er både smukt og 
behageligt. Besøg varehuset, mærk på det, og se, hvad 
du synes. Man ved aldrig – måske er det begyndelsen  
på et smukt venskab.
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Hvor natten begynder

KNAPPER spejl 
 Se side 226

369.-
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