
Waar elke dag begint... 

29.95
/st.

ALVINE KVIST dekbedovertrek met 2 slopen 

100% perkalkatoen. Dekbedovertrek 200×200 cm. 

Sloop 60×70 cm. Wit/grijs. 602.310.93

Catalogusprijzen gelden t/m 30 juni 2015.

Onder voorbehoud van modelwijzigingen en druk- en zetfouten.



TARVA ladekast 3 lades Onbehandeld massief grenen. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 79×39 cm. 92 cm hoog. 

902.196.12

79.95
 Winkel online op IKEA.nl

TARVA serie
Van een TARVA ladekast kan je een uniek 
slaapkamermeubel maken. De soepel lopende lades 
hebben blokkeerstukken - daar hoef je niets meer 
aan te doen. Je kan de kast nog wel een persoonlijk 
tintje geven. Met olie bijvoorbeeld, of was, lak of verf. 
Massief grenen is natuurlijk al mooi van zichzelf dus je 
kan de TARVA ladekast ook gewoon zo laten.

Vandaag is het 
belangrijkst 
Sommige dagen zijn zo speciaal 
dat je ze nooit meer vergeet. 
Maar de meeste dagen zijn heel 
gewoon: doordeweekse dagen 
waarop eigenlijk niets bijzonders 
gebeurt.

Bij IKEA koesteren we die gewone 
dagen - en de dingen die je thuis 
op die dagen doet. Opstaan 
bijvoorbeeld, je tanden poetsen of 
gewoon lekker in bed liggen. Want 
juist voor die doordeweekse dagen 
maken wij betaalbare meubels - 
die je leven thuis een stuk mooier 
én makkelijker maken. En als je 

dag thuis makkelijk begint, is de 
rest van de dag dat waarschijnlijk 
ook. 

Daarom besteden we dit jaar 
extra veel aandacht aan de twee 
belangrijkste ruimtes van je huis. 
De ruimte waar je slaapt en de 
ruimte waar je je opmaakt voor 
dag. Want als je elke gewone dag 
heel goed begint, wordt je leven 
vanzelf een stuk leuker. 

Veel plezier met de nieuwe IKEA 
catalogus!



Zo vind je alles in 
deze catalogus  
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Nieuws!
Er komt nog veel meer nieuws aan. Dus 
hou onze designcollecties, meubels en 
seizoensproducten in de gaten. Op deze 
pagina zie je een paar nieuwe producten 
waar we heel trots op zijn, maar dat is nog 
lang niet alles. Verderop in deze catalogus 
vind je nog meer, net als op IKEA.nl of in het 
IKEA woonwarenhuis.

 BUSUNGE 
ladekast 2 lades 

 Zie pagina 209.

69.95

 MÄSTERBY
 opstapje/kruk   

 Zie pagina 288.

29.95
/st.

Een grote stap voor de opstap
Nieuw, maar helemaal gemaakt 
van gerecycled kunststof. Dit 
ontwerp is bovendien heel goed 
stapelbaar, waardoor het minder 
ruimte inneemt tijdens het 
transport. Dat betekent minder 
vrachtauto’s op de weg en 
minder CO

2
-uitstoot. 

Nieuw GERREBO ingelijste 
afbeelding 14.95 50×50 cm. 

Stralend licht. 702.322.14

Nieuw IKEA PS 2014 bijtafel 
met verlichting 69.95 

 Zie pagina 265.

6 Nieuws Scan de pagina voor meer inspiratie

Zitten en verlichten.  Voor binnen of buiten. 
Dit is een lamp. En het is een kruk. Je kan hem opladen 
en overal mee naar toe nemen waar je licht of een extra 
stoel nodig hebt. Je kan hem binnen en buiten neerzetten 
en als je de deksel eraf haalt, kan je er ook iets in doen. 
IJsblokjes bijvoorbeeld. 

Nieuw IKEA PS 2014 kruk met 
led-verlichting 49.95

 Zie pagina 93.

KNOPPARP 2-zitsbank

 Zie pagina 106.

69.95

Nieuw NORDLI ladekast 
met 12 lades 309.- Gelakt 

oppervlak. 120×43 cm. 142 cm 

hoog. Wit. 990.213.05 

Geen ladekast is 
hetzelfde 
Het ontwerp van de NORDLI 
ladekast bestaat uit een 
aantal modules die je kan 
combineren zoals je wilt. Je 
zet kleine of grote lades op 
of naast elkaar. Net wat je 
nodig hebt, of net wat het 
beste past. We geven je hier 
een voorbeeld.  

Nieuw BUSUNGE meegroeibed 149.- Matras en 

beddengoed worden apart verkocht. 90×138/208 cm. 

79 cm hoog. Matrasmaat 80×200 cm. 202.743.48 

Nieuw DUKEN bedframe 179.-   
 Zie pagina 18.

 IKEA PS 2014 
kussenovertrek

 Zie pagina 187.

14.95

 IKEA PS 2014 hang-
lamp   Zie pagina 276.

49.95



 NORNÄS wandvitrine Onbe-
handeld massief grenen. De achterwand is 
keerbaar. 37×20 cm. 37 cm hoog. Oranje/geel. 
102.809.53  Grijs/blauw. 502.809.51 

29.95
/st.

Het nieuwe ophangen
Als je thuiskomt, kan je alles kwijt op de 
IKEA PS 2014 wandlijst. Monteer de lijst aan 
de wand en bevestig dan de knoppen, een 
spiegel of een lade. Handig voor tassen, 
jassen, sleutels, je telefoon en nog veel meer.   

Het goede van hout 
Grenen is hét materiaal voor 
Zweedse meubels en het heeft in 
onze geschiedenis dan ook een 
enorm grote rol gespeeld. We 
houden nog steeds van dit mooie, 
slijtvaste en natuurlijke materiaal. 
Daarom hebben we dit jaar heel veel 
nieuwe producten van grenen. De 
HURDAL serie bijvoorbeeld.

Klein spul
De GUNNERN spiegelkast 
is klein. Dus kan je voor 
iedereen in huis een eigen 
kast kopen. Handig voor het 
opbergen van kleine spullen 
- het slot houdt nieuwsgierige 
vingers op afstand. 

Nieuw STRANDKRYPA 
dekbedovertrek met 1 
sloop 14.95   

 Zie pagina 175.

Nieuw HURDAL 
linnenkast 249.-

 Zie pagina 74. Nieuw NORNÄS 
vitrinekast met 2 
deuren 129.- 

 Zie pagina 97.

Nieuws 98 Nieuws

Nieuw IKEA PS 2014 
hoekfauteuil met 
kussens 269.-

 Zie pagina 254.

Nieuw HURDAL bedframe 329.-   
 Zie pagina 20.

Nieuw GUNNERN Afsluitbare 
kast Met poederlak afgewerkt 
staal en spiegelglas. 32×10,4 cm. 
32 cm hoog. 102.828.29  

19.95

Nieuw IKEA PS 2014 secre-
taire 90×44 cm. 127 cm hoog. 
802.607.01  

149.-
Opgeruimd aan het werk
Met de IKEA PS 2014 secretaire 
heb je overal in huis een 
werkplek. De klep kan dicht, dus 
als je klaar bent met werken is 
alles meteen opgeruimd.  

Nieuw GUNNERN 
tafeltje    Zie pa-
gina 198.

29.95

Nieuw SILVERÅN/HAMNVIKEN 
kastje voor onder wastafel 1 deur 
114.95    Zie pagina 42.

Nieuw INGEBORG badhanddoek 
5.99/st. Nieuw  KVARNÅN badlaken 
9.99/st.   Zie pagina 196.

Nieuw IKEA PS 2014 wand-
lijst , 4 knoppen en dienblad. 
Deze combinatie 25.98

 Zie pagina 72.

Nieuw IKEA PS 2014 even-
wichtsbank 49.95

 Zie pagina 56.

Nieuw IKEA PS 2014 tafel   
 Zie pagina 285.

179.-



2 nachtkastjes van 59.90 voor 
302.360.25:

49.90

1 ladekast met 3 lades 
702.360.28:

59.95

1 bedframe 140×200 cm
799.311.36:

89.95

1 garderobekast met schuif-
deuren/4 lades
102.360.31: 

199.-

TRYSIL serie Met folie overtrokken 

oppervlak en staal afgewerkt met poederlak. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. Wit/lichtgrijs.

399.-
 Winkel online op IKEA.nl

TRYSIL 
serie
Onze TRYSIL meubelserie 
heeft een moderne uitstraling 
met strakke lijnen waar je 
helemaal zen van wordt. In 
deze serie vind je alles wat 
je wilt - een garderobekast 
met ruimtebesparende 
schuifdeuren, een bedframe 
met een gekanteld hoofdeinde 
zodat je comfortabel in bed 
kan zitten, en een ladekast 
met geruisloos lopende lades. 
Want juist met zulke simpele 
details wordt je slaapkamer 
een oase van rust.   

 Kijk voor dekbedden op pagina 170

 Kijk voor matrassen op pagina 166 

Slaapkamer
Waar elke dag begint en elke dag eindigt. Slapen 
moet vanzelf gaan. Dus áls je thuis ergens in kan 
investeren, doe het dan in je slaapkamer. 
Met de juiste materialen en het juiste licht creëer je 
rust in de slaapkamer en zorg je ervoor dat iedereen 
makkelijk in slaap valt en uitgerust weer wakker 
wordt. En dat hoeft echt niet veel te kosten.



Scan deze pagina voor meer inspiratie

FÄRGLAV dekbedovertrek met 1 sloop 50% lyocell, 
50% katoen. De mengeling van lyocell/katoen absorbeert en 
transporteert vocht, zodat het bed de hele nacht lekker fris en 
luchtig blijft. Designer: Pia Wallén. Dekbedovertrek 140×200 cm. 
Sloop 60×70 cm. Grijs/wit. 802.299.18

29.95

Het is meer dan je bed. 
Hier ben je thuis.



14 Slapen

01 Nieuw PAX/SANDSET garderobekast 228.- Het element is ondiep en 
daardoor perfect voor gebruik in kleine ruimtes. Met folie overtrokken en gelakt 
oppervlak. 100×38 cm. 236.4 cm hoog. Wit/SANDSET wit. 390.256.41  02 Nieuw 
NORNÄS nachtkastje 59.95 Door de verstelbare plank is de ruimte aan te passen 
aan de behoefte. Massief grenen. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 37×40 cm. 
52 cm hoog. Grenen/grijs. 402.825.59  03 TÅNUM vloerkleed, glad geweven 
4.99/st. Handgeweven door vakkundige handwerklieden, en daardoor uniek. 100% 
katoen. Designer: Erik Bertell. 60×90 cm. Diverse kleuren 302.126.75  04 NORNÄS 
bedframe 279.- Het gekantelde hoofdeinde zorgt dat je comfortabel kan zitten 
lezen. Exclusief lattenbodem, matras en bedtextiel. Getint, blank gelakt massief gre-
nen. 176×221 cm. 40 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. Grenen/grijs. 790.303.39  
05 BJÖRNLOKA dekbedovertrek met 2 slopen 49.95 Gekleurd garen; het 
garen wordt voor het weven geverfd; geeft zacht beddengoed. 100% katoen. 
Designer: Synnöve Mork. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60x70 cm. Wit/zwart. 
902.409.58  06 NORNÄS ladekast met 4 lades en 2 vakken 199.- Met BRANÄS 
en DRÖNA kunnen allerlei dingen overzichtelijk worden opgeborgen. Massief 
grenen. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 108×40 cm. 88 cm hoog. Grenen/grijs. 
002.822.31  

Je dag begint in de slaapkamer. 
En daar word je nog lekkerder 
wakker als je voor je slaapkamer 
bewuste keuzes hebt gemaakt. 

Scan de pagina voor meer inspiratie

04

06

01

Je slaapt nog beter als je 
weet dat deze led-lampen 
heel lang meegaan en maar 
liefst 85% minder energie 
gebruiken dan gewone 
gloeilampen.   

›Omdat we ook graag 
iets wilden doen met 
de resten die we bij de 
productie van ons textiel 
overhouden, ontstond 
het idee voor een vloer-
kleed. Het resultaat is 
dit handige, mooie en 
heel betaalbare TÅNUM 
vloerkleed. Zo’n kleed 
is ook nog eens heel 
Zweeds, dus het is in 
alle opzichten helemaal 
IKEA.‹

Carita Carlström,  
Product Developer

02   NORNÄS nachtkastje

59.95

05 BJÖRNLOKA dekbedovertrek 
met 2 slopen

49.95
Beddengoed van verantwoord 
katoen is goed voor jouw 
nachtrust én die van anderen. 

03 TÅNUM vloerkleed, 
gladgeweven

4.99
/st.



Scan deze pagina voor meer inspiratie

Voor het eind van 2015 komt al 
ons katoen van verantwoorde 
plantages. Dat wil zeggen dat 
boeren:

•	Minder water verbruiken 
dankzij	effciënte	nieuwe	
irrigatietechnieken.

•	Minder	kunstmest	en	pesticiden	
gebruiken	-	dat	is	beter	voor	hun	
gezondheid	en	het	milieu,	en	het	
scheelt	in	de	kosten.	

•	Meer	verdienen,	zonder	dat	de	
prijzen	omhoog	hoeven.

Katoen waar 
iedereen blij 
van wordt  

›De weg naar duurzaam 
katoen is er een van vallen 
en opstaan. Natuurlijk 
werken we nauw samen 
met de katoenboeren. 
Want zij hebben de 
meeste praktijkervaring 
als het gaat om de 
katoenproductie. Onze 
partners en wij brengen 
theoretische kennis in, en 
samen zetten we grote 
stappen in de verbetering 
van het productieproces.‹

Pramod Singh,  
IKEA Cotton Leader

We zijn gek op katoen. Want het 
is zacht, luchtig en recyclebaar. 
Maar het heeft één groot nadeel: 
de gebruikelijke manier van 
katoen verbouwen is schadelijk 
voor boeren en de omgeving. Dus 
hebben we ons hardgemaakt voor 
andere productiemethodes.    

We	zijn	blij	met	de	effciëntere	
productiemethodes.	Ze	leveren	
boeren	meer	winst	op,	maar	het	
kost	jou	niets	extra’s.		

Ook	hebben	we	meegeholpen	
aan	de	oprichting	van	het	Better	
Cotton	Initiative	(BCI).	Met	non-
proft	partners	zoals	het	WWF,	
hebben	we	ervoor	gezorgd	dat	
ruim	110.000	boeren	in	India,	
Pakistan,	China	en	Turkije	nu	
meer verdienen én verantwoord 
katoen	produceren.			

Kinderen moeten aan het 
werk, op school 
In	2001	hebben	we	nog	
strengere	maatregelen	
genomen	om	kinderarbeid,	
of andere gedwongen 
arbeid,	bij	onze	leveranciers	
te	voorkomen.	De	IKEA	
Foundation	gaat	verder.	Samen	
met	Save	the	Children	en	

UNICEF	pakken	we	in	katoen-
producerende	gebieden	de	
oorzaak	van	kinderarbeid	aan.			

In	India	bijvoorbeeld	kunnen	
miljoenen	kinderen	dankzij	
onze	donaties	weer	naar	school.	
Hun kansen in de toekomst 
verbeteren	daar	natuurlijk	
aanzienlijk	mee.				

Vooral	voor	meisjes	is	school	
belangijk	-	het	is	daar	veilig.	
En	wat	meisjes	van	nu	leren,	
is	ook	goed	voor	de	volgende	
generatie.	

 Je leest er meer over op 
IKEA.nl/mensenmilieu  

 Je leest er meer over op 
IKEAFoundation.org



18 Slapen

01 PAX/AULI garderobekast 481.- 150×66 cm. 236,4 cm hoog. Wit/AULI 

spiegelglas. 490.333.01  02 Nieuw DUKEN bedframe 179.- Je kan kiezen uit 

een kleurrijk of een wit hoofdeinde omdat de zachte overtrek twee kanten heeft. 

Exclusief lattenbodem, matras en bedtextiel. Met poederlak afgewerkt staal en 

100% katoen. 166×215 cm. 107 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. Veelkleurig. 

790.237.82  03 MERETE gordijnen, 1 paar 29.95 100% katoen. 145×300 cm. 

Wit. 900.468.43  04 OFELIA VASS dekbedovertrek met 2 slopen 39.95 Het 

dichtgeweven beddengoed van fjn garen biedt extra zachte en duurzame kwaliteit. 

100% katoen. Designer: Charlotte Skak. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 

60×70 cm. Wit. 902.148.22  05 LUDDE schapenvacht 34.95/st. Wol is vuilafsto-

tend en slijtvast. Wit. 832.351.10  06 STUVA bank met bergruimte 59.95/st. 

Incl. wielen. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 90×50 cm. 50 cm hoog. Wit. 

398.766.60  07 OFELIA deken 19.95 80% polyester, 20% acryl. 130x170 cm. 

Wit. 601.315.93

Twee kamers ineen:  een rust-
gevende slaapkamer als je alleen 
bent, en een gezellige plek voor 
als je kinderen er zijn. 

Scan de pagina voor meer inspiratie

01

04

05

06 STUVA bank 

met bergruimte

59.95
/st.

03 MERETE gordijnen, 1 paar

29.95

02  DUKEN bedframe

179.-
Achter dit gordijn is 
de slaapkamer voor 

je kinderen.   

Met gordijnen kan je 
een kamer prima in 

tweeën delen.  

07

 Meer vloerkleden vind je 

op pagina 180.
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01 AINA gordijnen, 1 paar 49.95 Linnen geeft de stof een natuurlijk, onregel-
matig oppervlak dat stevig aanvoelt. 100% linnen. 145×300 cm. Wit. 702.180.91  
02 Nieuw STRANDKRYPA dekbedovertrek met 2 slopen 24.95 100% 
katoen. Designer: Helle Vilén. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60×70 cm. Ge-
bloemd/wit. 502.829.26  03 Nieuw HURDAL bedframe 329.- De zijkanten van 
dit bed zijn verstelbaar en dat maakt het mogelijk om matrassen van verschillende 
diktes te gebruiken. Exclusief lattenbodem, matras en bedtextiel. Blank gelakt, 
gebeitst massief grenen. 173×209 cm. 125 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. 
Lichtbruin 390.196.16  04 Nieuw HURDAL nachtkastje 79.95 De deur kan 
links- of rechtsdraaiend gemonteerd worden. Blank gelakt, gebeitst massief gre-
nen. Designer: Francis Cayouette. 49×34 cm. 62 cm hoog. Groen. 502.688.31  

Een slaapkamer is niet alleen 
maar de plek waar je slaapt. Het 
is ook de plek waar je samen 
bent. Dus kijk wat verder dan 
het bed. In een mooi ingerichte 
slaapkamer ben je ook overdag 
graag.

Scan de pagina voor meer inspiratie

03 HURDAL bedframe

329.-

Comfort is heel persoonlijk. 
Kies daarom voor een 
kussen en matras die bij 
jóuw manier van slapen 
passen. En ben je toch niet 
helemaal tevreden over je 
nieuwe matras? Dan kan je 
die binnen 90 dagen ruilen.  

04

02  STRANDKRYPA 
Dekbedovertrek en 2 slopen

24.95

Een plekje voor jezelf? Dat 
maak je zo met een paar 

extra gordijnen.

01

Massief grenen wordt 
met de tijd alleen maar 
mooier. Dat kan je zien, 

voelen én ruiken.   



22 Slapen

›Een slaapkamer 
die alleen maar 
van jou kan zijn. 
We lieten het hout 
onbehandeld - dat 
scheelt geld en 
bovendien kan je 
dan aan de slag met 
je eigen kleuren en 
ideeën.‹

01 Nieuw IKEA PS 2014 garderobe-

kast 129.- Incl. 1 kledingroede, 1 vaste 

en 1 verstelbare plank. Met poederlak 

afgewerkt staal. Designer: matali 

crasset. 101×60 cm. 187 cm hoog. Wit. 

302.765.92    

02 Nieuw IKEA PS 2014 bijtafel 

met verlichting 69.95 Tafeltje met 3 

functies: tafel, lamp en tijdschriftenrek. 

Met poederlak afgewerkt staal. Desig-

ner: Tomek Rygalik. 68×38 cm. 113 cm 

hoog. Wit. 202.636.46  

03 TARVA bedframe 59.95 Als je het 

onbehandelde hout afwerkt met olie, 

was, lak of beits wordt het oppervlak 

duurzamer en onderhoudsvriendelijker.  

Exclusief lattenbodem, matras en bed-

textiel. Onbehandeld massief grenen. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

98×207 cm. 95 cm hoog. Matrasmaat  

90×200 cm. 302.612.70   

04 Nieuw IKEA PS 2014 planten-

standaard 29.95 Met poederlak 

afgewerkt staal en kunststof. Designer: 

David Wahl. Max. 300 cm hoog. Wit. 

902.575.95

05 DVALA dekbedovertrek met 1 

sloop 12.95 Met dit dekbedovertrek 

ziet het bed er altijd netjes en uitnodi-

gend uit omdat de blinde drukknopen 

aan de onderkant het dekbed op zijn 

plaats houden. Verkrijgbaar in diverse 

afmetingen. 100% katoen. Dekbedover-

trek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Wit. 

602.147.91 Hier versierd met zwarte  

textielverf. 

06 EIVOR plaid 19.95 125x170 cm. 

Zwart/wit. 102.121.29

Scan de pagina voor meer inspiratie

05 DVALA dekbedovertrek 

en sloop 

12.95

04

04  IKEA PS 2014 

plantenstandaard

29.95

02   IKEA PS 2014 

bijtafel met verlichting

69.95

03 TARVA bedframe

59.95

Met repen stof vanaf 
je hoofdeinde naar het 
plafond verdeel je de 
ruimte - handig als je 
er verschillende dingen 
wilt doen.

03

01

02

Effen wit beddengoed is 
een mooie basis voor je 
eigen kunstwerken.

Decoreer de ruimte met 
unieke, persoonlijke spullen 
- oude T-shirts bijvoorbeeld.

06



24 Slapen

01 MUSKEN garderobekast met 
2 deuren en 3 lades 199.- Met folie 

overtrokken oppervlak. Designer: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 124,2×60 cm. 

200 cm hoog. 802.516.45

02 PÄRLBUSKE gordijnen, 1 paar 
39.95 100% polyester. 145×300 cm. 

702.323.27  

03 HÖNEFOSS spiegel 14.95/10 st. 
Spiegelglas. Designer: Julia Treutiger. 

18×21 cm. 601.820.59  

04 MUSKEN ladekast met 4 lades 
79.95 Met folie overtrokken oppervlak. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

118×38 cm. 64 cm hoog. 102.516.44

05 SÖTBLOMSTER dekbedovertrek 
met 2 slopen 24.95 Met dit dekbed-

overtrek ziet het bed er altijd netjes en 

uitnodigend uit omdat de blinde druk-

knopen aan de onderkant het dekbed 

op zijn plaats houden. 100% katoen. 

Designer: Inga Leo. Dekbedover-

trek 240×220 cm. Sloop 60×70 cm. 

202.584.52  

06 SONGE spiegel 99.95 Spiegelglas 

en met folie overtrokken oppervlak. 

91×197 cm. 601.784.15

07 MUSKEN bedframe 119.- Met 

folie overtrokken oppervlak en staal 

afgewerkt met poederlak. 164×207 cm. 

115 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. 

199.295.51

08 HEMSTA lampenkap 7.- 100% 

polyester en met poederlak afgewerkt 

staal. Ø20 cm. 15 cm hoog. 202.636.08  

EKARP tafellampvoet 15.- Staal 

en aluminium. Designer: Maria Vinka. 

30 cm hoog. Vernikkeld. 501.802.11  

09 MUSKEN nachtkastje 29.95 Met 

folie overtrokken oppervlak. Designer: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 45×38 cm. 

57 cm hoog. 202.515.87

Scan deze pagina voor meer inspiratie

›Een kamer met 
sterallures - dankzij 
de satijnen lakens, 
de spiegels en 
de zorgvuldig 
uitgekozen 
accessoires. Hier 
speel jij de hoofdrol.‹ 03

04

02

09

08
05 SÖTBLOMSTER
Dekbedovertrek met 2 slopen

24.95

Wij vinden het 
honingraatpatroon 

erg leuk, maar je kan 
HÖNEFOSS spiegels 

ophangen zoals je wilt.   

Twee MUSKEN nachtkastjes
202.515.87:

59.90

Eén MUSKEN ladekast met 4 lades
102.516.44:

79.95

Eén MUSKEN 160×200 cm bed-
frame 199.295.51:

119.-
Eén MUSKEN garderobekast met 2 
deuren en 3 lades 802.516.45:

199.- 

458.-
07

06

01

Verzamel- en transport-
service  
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.
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01 BRIMNES hoofdeinde met bergruimte 100.- Met folie overtrokken opper-

vlak. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 166x128 cm. 111 cm hoog. Wit. 802.287.11  
02 BRIMNES bedframe met opberglades van 199.- voor 169.- De 4 grote 

lades geven extra opbergruimte onder het bed. Met folie overtrokken oppervlak. 

166×206 cm. 47 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. Wit. 399.029.37  03 ALEX 
bureau 129.- De achterkant is helemaal afgewerkt, dus je kan dit meubel ook mid-

denin de ruimte zetten. Designer: Johanna Asshoff. 131×60 cm. 76 cm hoog. Grijs. 

902.607.10  04 AINA stof 6.99/m Linnen geeft de stof een natuurlijk, onregelmatig 

oppervlak dat stevig aanvoelt. 150 cm breed. Grijs. 901.598.87  05 REIDAR stoel 
59.95 Aluminium. Designer: Ola Wihlborg. 49×50 cm. 78 cm hoog. Geel. 402.407.72  
06 STENKLÖVER dekbedovertrek met 2 slopen 17.95 Met dit dekbedovertrek 

ziet het bed er altijd netjes en uitnodigend uit omdat de blinde drukknopen aan de 

onderkant het dekbed op zijn plaats houden. 100% katoen. Designer: Anna Svan-

feldt Hillervik. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60×70 cm. Wit/grijs. 702.254.64  
07 Nieuw IKEA PS 2014 kapstok 49.95 De kunststof doppen aan de onderkant 

beschermen de vloer en zorgen dat de kapstok stabiel staat. Blank gelakt massief 

berken. Designer: Ebba Strandmark. Ø45 cm. 180 cm hoog. Wit. 602.580.87  

Voor een extra kamer heb je niet 
per se extra wanden nodig. Je kan 
de ruimte ook in tweeën delen 
met een kast of gordijnen.  

Scan de pagina voor meer inspiratie

07   IKEA PS 2014  
kapstok

49.95

Met gordijnen tot aan de 
vloer maak je in een grote 

ruimte je eigen plek.  

01

06 STENKLÖVER 
dekbedovertrek en 2 slopen

17.95

03

01

06

05

04 AINA stof

6.99
/m

02 BRIMNES bedframe met 
opberglades van 199.- voor

169.-
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›Slaapkamer of 
woonkamer? Dat 
maakt eigenlijk niet 
uit. Zorg gewoon 
voor een ruimte 
waarin je lekker kan 
zitten én slapen. Met 
multifunctionele 
meubels die dag én 
nacht mooi zijn.‹

01 MOHEDA hoekslaapbank 499.- 
Het chaise longuegedeelte kan links of 

rechts van de zitbank worden geplaatst. 

Incl. 6 kussens. Vaste bekleding: 100% 

katoen. 246×150 cm. 87 cm hoog. 

Bedmaat 142×205 cm. Blekinge bruin. 

102.139.54  

02 LÖVBACKEN tafeltje 49.95 De 

duidelijke adering in het populierenf-

neer geeft elke tafel een uniek uiterlijk. 

Getint, blank gelakt populierenfneer. 

77×39. 51 cm hoog. Middenbruin. 

802.701.25

03 LINNMON/LALLE tafel 69.95 
Gelakt. 120×60 cm. 74 cm hoog. Grijs. 

799.309.57  

04 HÅLLROT dekbedovertrek 
met 2 slopen 24.95 Door de blinde 

drukknopen blijft het dekbed op zijn 

plaats. 100% katoen. Dekbedovertrek 

240×220 cm. Sloop 60×70 cm. Wit/

gebloemd. 302.613.93  

05 Nieuw IKEA PS 2014 spiegel 
29.95 Kan horizontaal of verticaal 

opgehangen worden. Spiegelglas. De-

signer: Margrethe Odgaard. 60×90 cm. 

Bedrukt. 202.820.13

06 NYFORS bureaulamp 39.95 De 

lamparm en de kap zijn verstelbaar, 

waardoor je het licht kan richten. 

Vernikkeld geborsteld staal, 65% 

polyetheen en 35% polyester. Designer: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Lampenkap 

Ø14 cm. 83 cm hoog. IKEA. Model A0801 

NYFORS. In deze lichtarmatuur kunnen 

lampen met de volgende energieklassen 

worden gebruikt: A++ tot D. 702.626.06  

Scan deze pagina voor meer inspiratie

02
06

01 MOHEDA hoekslaapbank

499.-

03 LINNMON/LALLE tafel

69.95

04 HÅLLROT dekbedovertrek en  
2 slopen

24.95

Dankzij de 
opbergruimte in 

de bank heb je 
meteen plek voor je 

beddengoed. 

05   IKEA PS 2014  
spiegel

29.95

Verzamel- en transport-
service  
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.
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Niets zo belangrijk in een slaap-
kamer als gordijnen. Ze houden 
het licht tegen - en de kou - maar 
ze zorgen ook voor sfeer in je 
slaapkamer.

01 KVARTAL gordijnrail, 3 sporen 15.95 Creëer eenvoudig een laag-over-

laagoplossing met een rail met 3 sporen. Onderdeel van het gordijnenophangsy-

steem KVARTAL. Aluminium. 140 cm lang. 800.793.63  02 MARJUN verduiste-
ringsgordijnen, 1 paar 59.95 Effectief tegen tocht in de winter en warmte in de 

zomer. 100% polyester. 145×300 cm. Grijs. 602.567.43  03 VIVAN gordijnen, 1 
paar 9.99 De gordijnen laten licht door, maar gaan inkijk tegen; perfect voor een 

laag-op-laagoplossing voor je raam. 70% polyester, 30% katoen. 145×300 cm. Wit. 

002.215.63  04 SCHOTTIS plisségordijn 2.99 Eenvoudig te bevestigen in het 

raamkozijn. Boren niet nodig. 90×190 cm. 202.422.82  05 Nieuw DORTHY stof 
4.99/m 100% katoen. Designer: Lisel Garsveden. 150 cm breed. 902.093.64  06 
LILL gordijn met kantwerk, 1 paar 3.49 Eenvoudig op de gewenste lengte te 

knippen; hoeft niet gezoomd te worden. 100% polyester. 280×300 cm. 100.702.62  
07 SANELA gordijnen, 1 paar 69.95 Katoenfuweel geeft een diepe kleur en 

voelt lekker zacht aan. 140×300 cm. Donkerbruin. 802.302.00  08 JORDET schei-
dingswand 39.95 Makkelijk schoon te houden door de afneembare en machine-

wasbare stof. 166×171 cm. 302.457.70

07

Met gordijnen in lagen kan 
je precies bepalen hoeveel 
licht er binnenkomt en blijft 
je slaapkamer toch privé.   

04 

Wil je licht, maar ook 
privacy? Hang dan nog 
een gordijn halverwege 
het raam.   

Van oude T-shirts en restjes 
stof  maak je een gordijn dat 
niemand anders heeft.   

Met gordijnen hou je 
ook de temperatuur 

onder controle.   

05  DORTHY stof

4.99
/m

Niet alleen met gordijnen 
zorg je voor privacy.

01

03

06
02 MARJUN 
verduisterings- 

gordijnen, 1 paar

59.95

08 JORDET 
scheidingswand

39.95

SCHOTTIS plissé-
gordijn

2.99
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›In een rustige 
en ontspannen 
slaapkamer wordt 
je dag dat vanzelf 
ook. Maak je eigen 
oase van rust, zorg 
dat er geen plek is 
voor rommel en je 
kan weer helemaal 
opladen.‹

01 SANELA gordijnen, 1 paar 69.95 

Katoenfuweel geeft een diepe kleur en 

voelt lekker zacht aan. 100% katoenfu-

weel. 140×300 cm. Grijs. 402.301.98  

02 NORDLI ladekast 8 lades 189.- 

De ingebouwde demper vangt de lade 

op en zorgt voor een langzame, stille 

en zachte sluiting. Gelakt oppervlak. 

80×43 cm. 97 cm hoog. Wit. 190.212.67   

03 STOCKHOLM vloerkleed, 

gladgeweven 299.- Dit kleed heeft 

een slijtvast en vuilafstotend wollen 

oppervlak, waardoor het uitermate 

geschikt is voor de woonkamer of voor 

onder de eettafel. 100% pure wol. De-

signer: Kazuyo Nomura. 250×350 cm. 

Bruin. 602.290.33

04 LINBLOMMA dekbedovertrek 

met 1 sloop 39.95 Linnen houdt je 

lichaam ‘s nachts op een comfortabele 

en gelijkmatige temperatuur, omdat 

het ademt en vocht absorbeert. 100% 

linnen. Dekbedovertrek 140×200 cm. 

Sloop 60×70 cm. Naturel. 802.177.41  

05 STOCKHOLM bedframe 699.- De 

leren kussens zorgen dat je comfortabel 

kan zitten lezen. Exclusief lattenbodem, 

matras en bedtextiel. Gebeitst en blank 

gelakt massief beuken en volnerfeer. 

172×223 cm. 92 cm hoog. Matrasmaat 

160×200 cm. Bruin. 590.142.03  

06 NORDLI nachtkastje 69.95 Op 

de verborgen plank is plaats voor een 

verdeeldoos, zodat je plaats krijgt voor 

al je laders. Verdeeldoos wordt apart 

verkocht. Gelakt oppervlak. Designer: 

Ola Wihlborg. 30×50 cm. 67 cm hoog. 

Wit. 402.192.85   

Scan deze pagina voor meer inspiratie

04 LINBLOMMA dekbed-

overtrek met 1 sloop

39.95

05 STOCKHOLM bedframe

699.-

01

03

06

Met gordijnen maak je van je 
slaapkamer je eigen cocon - 
gordijnen temperen het licht 
en houden ook geluiden van 
buiten tegen.   

Materialen maken een 
ruimte. Met zacht linnen 
zorg je voor een prettige 
en natuurlijke sfeer.

02 NORDLI ladekast 8 lades

189.-
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›Ook een kleurige 
kamer kan rust 
uitstralen. Je slaap-
kamer is alleen van 
jou, dus laat zien wie 
je bent.‹

01 HEMNES spiegel 89.95 Spiegel-

glas en blank gelakt, gebeitst massief 

grenen. 74×165 cm. Zwartbruin. 

101.212.52  

02 BJURSTA bank 79.95 Blank gelakt, 

gebeitst essenfneer. Designer: Tord 
Björklund. 158×36 cm. 45 cm hoog. 
Bruinzwart. 402.590.40  

03 HEMNES ladekast 3 lades 99.95 

Extra diepe lades - meer opbergruimte. 
Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 
108×50 cm. 95 cm hoog. Zwartbruin. 
402.426.29  

04 EMMIE RUTA dekbedovertrek 

met 2 slopen 39.95 Je kan de uitstra-

ling van de slaapkamer met dit dekbed 
makkelijk variëren omdat beide kanten 
een ander dessin hebben. 100% katoen. 
Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 
60×70 cm. Beige/wit. 102.199.70  

05 HEMNES bedframe 199.- Ge-

maakt van massief hout, een slijtvast 
en warm natuurmateriaal.  Bij dit 
product heb je de SKORVA middenbalk 
nodig. Deze zit bij de prijs inbegrepen, 
maar moet in het IKEA woonwarenhuis 
apart worden meegenomen. Láát je je 
producten verzamelen, dan hoef je niets 
te doen. Blank gelakt, gebeitst massief 
grenen. 174×211 cm. 122 cm hoog. 
Matrasmaat  160×200 cm. Zwartbruin. 
599.293.37  

06 KOLDBY koeienhuid van 129.- 

voor 119.-  Littekens en wisselingen in 
kleur en afmeting vormen een natuurlijk 
onderdeel van het leer en maken elke 
koeienhuid uniek. Min. oppervlakte 
3 m². Bruin. 402.229.33

Scan deze pagina voor meer inspiratie

04

03

05 HEMNES bedframe 

199.-
Als de kleuren bij elkaar 

passen, maakt het niet uit 
hoeveel motieven je door 

elkaar gebruikt. 

01 HEMNES spiegel

89.95

 Winkel online op IKEA.nl

02

06 KOLDBY koeienhuid 

van 129.- voor

119.-



Badkamer 
In de badkamer willen we allemaal weleens wat tijd 
voor onszelf. Maar de meeste badkamers zijn daar 
te klein voor. Daarom hebben we badkamermeubels 
en slimme opbergoplossingen die je de ruimte geven 
voor alles wat je nodig hebt. Zodat je ook in een 
kleine ruimte helemaal tot jezelf kan komen. En dat 
is belangrijk. Want in de badkamer begint en eindigt 
elke dag.     

GODMORGON serie
Groter kunnen we je badkamer niet maken. Maar 
we kunnen je wel laten zien hoe je alles haalt uit 
elke centimeter die je hebt. Bijvoorbeeld met 
deze handige GODMORGON dozen. Die houden 
alle spullen in je lades overzichtelijk bij elkaar. 
Wattenschijfjes, make-upkwast, haarborstel? Je 
kan ze moeiteloos vinden. En dat scheelt 
‘s morgens een hoop tijd. 

GODMORGON doos met deksel, set van 5 Kunststof. 

Designer: Magnus Elebäck. 24×20 cm. 10 cm hoog. Transparant. 

701.774.77

12.95
 Winkel online op IKEA.nl



STÄNKA handdoek met capuchon 100% katoen. Designer: 

Wiebke Braasch. 125×60 cm. Lichtblauw/groen. 402.520.10

6.99
HÄREN handdoek, 50x100 cm
 Zie pagina 194.

1.49
/st.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Soms heb je de 
badkamer voor jezelf. 
Maar meestal niet.
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›Of-ie nou groot 
is of klein, ook 
in je badkamer 
kan je bewuste 
keuzes maken. 
Waterbesparende 
kranen, led-
verlichting en bakken 
voor afvalscheiding 
zijn goed voor de 
planeet.‹

Scan deze pagina voor meer inspiratie

GODMORGON/ODENSVIK 
kast wastafel met 2 lades en 
STORJORM spiegel:

268.95

 Kijk voor meer 
informatie over onze 
badkamerinstallatieservice 
op IKEA.nl/services

02
05

04
01 STRAPATS pedaalemmer 
De pedaalemmer is makkelijk te 

verplaatsen door de handgreep aan 

de achterkant. De binnenemmer is 

uitneembaar, dus makkelijk te legen en 

te reinigen. Roestvrij staal en kunststof. 

Pedaalemmer van 7.99 voor 5.99/
st. 5l. 402.454.11  Pedaalemmer van 
12.95 voor 10.95/st. 12l. 502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK kast 
wastafel met 2 lades 189.- Je kan 

de grootte van de vakken makkelijk 

veranderen door het tussenschotje te 

verplaatsen.  63×49 cm. 64 cm hoog.  

Hoogglans wit. 898.843.61   

03 STORJORM spiegel met 
geïntegreerde verlichting 79.95 
De led-lichtbron is geïntegreerd. 

Spiegelglas en kunststof. Designer: 

Henrik Preutz. Ø47 cm. Wit. 502.481.26    

04 IMMELN spiegel met haak 4.99 
Met een zuignap die op vlakke opper-

vlakken kan worden bevestigd. Met poe-

derlak afgewerkt/gegalvaniseerd staal 

en kunststof. Designer: Nike Karlsson. 

12×5 cm. 24 cm hoog. 402.575.12  

05 LUNDSKÄR wastafelmeng-
kraan & bodemventiel 79.95 Met 

de waterbesparende perlator voelt de 

waterstroom normaal aan, maar ver-

bruik je wel 50% minder water. Getest 

en gecertifceerd volgens relevante 

Europese mechanische, kwaliteits- en 

veiligheidsstandaards. Verchroomd 

messing. Designer: Jon Karlsson. 25 cm 

hoog. 402.400.17  

Met verschillende 
pedaalemmers houd je de 
badkamer netjes en wordt 

recyclen eenvoudig. 

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
kast wastafel met 2 lades

189.-

03

Alle kleine beetjes helpen en 
dat geldt ook voor recyclen. 

Met deze bakken kan je 
ook in de badkamer 

afval scheiden. 

Elke morgen 
begint goed met 

energiezuinige led-
verlichting die heel 

lang meegaat. 

01 STRAPATS 
pedaalemmer, 5l. 
van  7.99  voor

5.99
/st.
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›Deze badkamer 
ziet eruit als een 
rustige plek voor 
volwassenen, 
maar hij is ook 
voor kinderen. Dat 
zie je wel als je 
de deurtjes open 
doet.‹

01 Nieuw SILVERÅN/HAMNVIKEN 
kastje voor onder wastafel 1 deur 
114.95 Stelbare poten geven stabiliteit 

en beschermen tegen optrekkend 

vocht. Met folie overtrokken oppervlak 

en keramiek. 43×45 cm. 90.5 cm hoog. 

590.062.60  

02 SILVERÅN spiegelkast 59.95/st. 
De deur kan met de opening naar rechts 

of links worden gemonteerd. Met folie 

overtrokken oppervlak en spiegelglas. 

60×14 cm. 68 cm hoog. 102.679.99  

03 SVARTSJÖN beker 2.99/st. PET-

kunststof. 6 cl. 902.649.68  

04 SILVERÅN bank met bergruimte 
39.95 In de bank zit voldoende ruimte 

voor het overzichtelijk opbergen van 

handdoeken en andere badkamerspul-

len. Met folie overtrokken oppervlak. 

54.4×35 cm. 46.6 cm hoog. 402.745.21  

05 SVARTSJÖN handdoekstang 
3.99/st. Met poederlak afgewerkt staal. 

46 cm lang. 302.643.82

06 SVARTSJÖN hakenrek 4.99 Met 

poederlak afgewerkt staal. 37 cm lang. 

902.643.79

07 SILVERÅN hoge kast met 2 deu-
ren 94.95 De deur kan met de opening 

naar rechts of links worden gemon-

teerd. Met folie overtrokken oppervlak. 

40×25 cm. 183.5 cm hoog. 790.209.72

08 Nieuw INGEBORG badhanddoek 
5.99/st. Een zachte badstof handdoek 

die goed absorbeert (380 g/m²). 100% 

katoen. 70×140 cm. 002.674.00  

09 Nieuw GUNNERN tafeltje 29.95 
De verhoogde rand rond het tafelblad 

voorkomt dat dingen eraf glijden. Met 

poederlak afgewerkt staal. Ø38 cm. 

74,7 cm hoog. 302.620.95  

Scan deze pagina voor meer inspiratie

04

09

06

05

Kinderen doen het liefst alles 
zelf. En waarom ook niet? Dat 

is voor jou wel zo makkelijk.   

02

02

01

07 SILVERÅN hoge 
kast met 2 deuren

94.95

08   INGEBORG badhanddoek

5.99
/st.

01 SILVERÅN/HAMNVIKEN kastje voor 
onder wastafel 1 deur

114.95

04 SILVERÅN bank met bergruimte

39.95

03
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01 GODMORGON/BRÅVIKEN kast wastafel 4 lades 469.- Soepel lopende 

lades met blokkeerstuk. Met folie overtrokken oppervlak en marmergruis. 

122×49 cm. 68 cm hoog. Wit gelazuurd eikeneffect. 299.030.70  02 FÄRGLAV 
badhanddoek 9.99/st. De lange, fjne vezels van het gekamde katoen geven een 
zachter en steviger handdoek. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 90% katoen, 
10% polyester Designer: Pia Wallén. 70×140 cm. Wit/donkergrijs. 702.276.27  
03 ENUDDEN handdoekenrek staand 17.95 Aan de knoppen aan de zijkant kan 
je dingen ophangen. Met poederlak afgewerkt staal en kunststof. Designer: Inma 
Bermudez. 45×45 cm. 100 cm hoog. Wit. 802.431.65  04 RAMSKÄR badmat 
9.99 Het kleed is deels glad geweven en heeft deels een pool met lusjes, wat een 
zachte structuur geeft. 100% katoen. Designer: Emma Jones. 60×90 cm. Grijs. 
602.305.50  05 STORJORM spiegelkast 2 deuren/inbouwverlichting 249.- 
Vaste installatie. Met folie overtrokken oppervlak, gehard glas en spiegelglas. 

Designer: Henrik Preutz. 60×14 cm. 96 cm hoog. Wit. 402.481.22  06 DALSKÄR 
wastafelmengkraan met bodemventiel 49.95/st. Met poederlak afgewerkt 
messing. Designer: Magnus Elebäck. 18 cm hoog. Wit. 302.813.05  

Je hebt niet veel nodig om tot 
rust te komen. Je bent er al met 
slimme oplossingen van binnen, 
rustige materialen van buiten en 
een stapel zachte handdoeken.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

01

GODMORGON/BRÅVIKEN 
kast wastafel met 4 
lades en 2 STORJORM 
spiegelkasten met 2 deuren en 
ingebouwde verlichting. Excl. 
wastafelkranen:

967.-
 Kijk voor meer 

informatie over onze 
badkamerinstallatieservice 
op IKEA.nl/services

De stress neemt meteen af 
als elk klein dingetje in de 
lade gewoon op zijn plek ligt.  

01 GODMORGON/BRÅVIKEN  
kast wastafel 4 lades

469.-

03 ENUDDEN handdoekenrek staand

17.95

02

06

05

04

Ook geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl
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›Inderdaad, de 
meeste badkamers 
zijn niet groot. Maar 
élke badkamer heeft 
muren. Dus als je die 
maximaal gebruikt, 
kan je al je spullen 
netjes opbergen 
en ook nog ruimte 
overhouden.‹

01 LILLÅNGEN spiegelkast met 1 
deur 39.95/st. Spiegelglas en met 

folie overtrokken oppervlak. 40×21 cm. 

64 cm hoog. Zwartbruin. 602.051.69

02 GRUNDTAL hanger 1.99/2 st. 
Verborgen ophangbeslag. Verschillende 

wandmaterialen vereisen verschillende 

soorten wandbeslag. Gebruik beslag dat 

geschikt is voor het  materiaal van de 

wand, wordt apart verkocht. Roestvrij 

staal. Designer: Mikael Warnhammar. 

300.612.47  

03 LILLÅNGEN bovenkast 29.95/st. 
Een goede oplossing als je weinig plaats 

hebt. Incl. handgrepen en scharnieren. 

Met folie overtrokken oppervlak en 

gehard glas. 40×21 cm. 64 cm hoog. 

Zwartbruin. 802.407.89  

04 GODMORGON spiegel 29.95/st. 
Het beslag is in de diepte verstelbaar; 

ruimte voor verlichtingssnoeren. 

Spiegelglas. 100×96 cm. 901.491.29  

05 GODMORGON/ODENSVIK kast 
wastafel met 2 lades 299.- De inhoud 

van de lades is overzichtelijk en makke-

lijk bereikbaar, omdat je ze volledig kan 

uittrekken. Hoogglansfolie en keramiek. 

103×49 cm. 64 cm hoog. Hoogglans 

grijs. 799.034.97  

06 GRUNDTAL kastje op wielen 
49.95/st. Losse planken - makkelijk 

schoon te maken. Incl. wielen. Roest-

vrij staal en kunststof. Designer: K. 

Hagberg/M. Hagberg. 48×24 cm. 77 cm 

hoog. 601.714.33  

Scan deze pagina voor meer inspiratie

02

03

05

GODMORGON/ODENSVIK 
kast wastafel met 2 lades, 
GODMORGON spiegels en 
LILLÅNGEN bovenkasten:

508.65

 Kijk voor meer 
informatie over onze 
badkamerinstallatieservice 
op IKEA.nl/services01 LILLÅNGEN spiegelkast 

met 1 deur

39.95
/st.

06 GRUNDTAL kastje 
op wielen

49.95

Berg je toiletspullen op 
boven je toilet. Die ruimte 

gebruik je anders toch niet.

04 GODMORGON spiegel

29.95
/st.
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›Waarschijnlijk 
hebben jullie geen 
grotere badkamer 
nodig, maar een 
slimmere. Met 
deze doordachte, 
compacte 
badkamermeubels 
heeft iedereen de 
ruimte.‹

01 LILLÅNGEN hoge kast met spie-
geldeur 89.95/st. De kast is ondiep en 

daardoor perfect voor gebruik in kleine 

ruimtes. Incl. 1 vaste en 4 verstelbare 

planken. Spiegelglas en met folie over-

trokken oppervlak. 30×21 cm. 179 cm 

hoog. Wit. 102.050.82  

02 ENUDDEN spiegel 14.95/st. 
Voorzien van beschermflm - vermindert 

het risico op letsel en beschadigingen 

als het glas versplintert. Spiegelglas 

en met poederlak afgewerkt staal. 

Designer: Inma Bermudez. 40×58 cm. 

Wit. 502.431.62  

03 LOSJÖN hanger 5.99/5 st. Een-

voudig te monteren, de knoppen kunnen 

met dubbelzijdig tape of met schroe-

ven aan de muur worden bevestigd. 

PET-kunststof. Designer: Maria Vinka. 

Diverse kleuren. 902.257.93  

04 TOFTBO badmat van 9.99 voor 
7.99/st. Gemaakt van microvezels en 

daardoor extra zacht, absorberend en 

sneldrogend. 100% polyester microve-

zels. 60×90 cm. Rood. 502.212.97 

05 FÖRSIKTIG kinderkruk 2.49 
Antislip-profel aan de bovenkant; ver-

mindert het risico op uitglijden. Polypro-

peen en synthetische rubber. Designer: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 37×24 cm. 

13 cm hoog. Wit/groen. 602.484.18  

06 LILLÅNGEN kastje voor onder 
wastafel 1 deur 129.95/st. Door z’n 

vorm kan de rand worden gebruikt als 

planchet voor een zeepbakje en een tan-

denborstelbeker. Incl. handdoekenrek, 

zeepbakje en blad van roestvrij staal. 

Met folie overtrokken oppervlak en 

keramiek. 40×41 cm. 92 cm hoog. Wit. 

898.940.01  

Scan deze pagina voor meer inspiratie

05

04

01 LILLÅNGEN hoge kast met spiegeldeur

89.95
/st.

LILLÅNGEN kastje voor onder 
wastafel 1 deur en ENUDDEN 
spiegel:

144.90

 Kijk voor meer 
informatie over onze 
badkamerinstallatieservice 
op IKEA.nl/services

De LILLÅNGEN meubelserie 
zit, al zeggen we het zelf, heel 
slim in elkaar. Met verschillende 
breedtes zodat deze altijd in 
je badkamer past — inclusief 
zeepbakje en haken.

06 LILLÅNGEN 
kastje voor onder wastafel 1 deur

129.95
/st.

02

03
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01 RUNSKÄR wastafelmengkraan 
met bodemventiel 49.95 Verchroomd 
messing. 10 cm hoog. 502.621.22  

02 HEMNES spiegelkast met 1 deur 
99.95 De verstelbare planchets zijn 
extra goed bestand tegen warmte, 
stoten en zware belasting omdat ze zijn 
gemaakt van gehard glas. 63×16 cm. 
98 cm hoog. 302.176.73  

03 FRÄJEN handdoek 2.99/st. De 
lange, fjne vezels van het gekamde 

katoen geven een zachter en steviger 
handdoek. 100% katoen. 50x100 cm. 
Cerise. 801.592.27  Turkoois. 
801.592.32

04 IMMELN douche-/zeepmandje 
met haak 7.99 Met een zuignap die 
op vlakke oppervlakken kan worden 
bevestigd. Met poederlak afgewerkt en 
gegalvaniseerd staal. 30×12 cm. 15 cm 
hoog. Verzinkt. 202.526.19

05 IMMELN zeeppomphouder 
3.99 Met een zuignap die op vlakke 
oppervlakken kan worden bevestigd. 
Excl. zeeppompje. Ø11 cm. 19 cm hoog. 
Verzinkt. 402.526.23  

06 HEMNES stellingkast 89.95 Met 
open planken voor een goed overzicht 
en een makkelijke bereikbaarheid. 
Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 
42×37 cm. 172 cm hoog. 502.176.53  

07 LEDSJÖ led-wandlamp 49.95/
st. Perfect om aan beide zijden van 
een spiegel te plaatsen voor goed, 
schitteringsvrij licht om je bijvoorbeeld 
op te maken. Roestvrij staal en glas. 
60 cm lang. IKEA. Model V1018 LEDSJÖ. 
Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde 
lichtdiodes. De lampen in de lichtarma-
tuur kunnen niet worden vervangen. 
601.913.65  

08 RÖNNSKÄR wastafelrekje 
24.95 Met poederlak afgewerkt staal. 
57×42 cm. 70 cm hoog. 900.937.59  

Scan deze pagina

01

Zin in een nieuwe 
badkamer, maar 
geen zin in de
kosten en moeite
van een verbou- 
wing? Van nieuwe 
planken, nieuwe 
handdoeken of 
alleen een nieuwe 
kraan frist je bad-
kamer ook op.   

Met een nieuwe kraan kan 
je wel degelijk een verschil 

maken. Voor je badkamer 
én voor het milieu, want 

IKEA mengkranen zijn 
waterbesparend.    

03 FRÄJEN handdoek

2.99
/st.

06 HEMNES stellingkast

89.95

08 RÖNNSKÄR 
wastafelrekje

24.95
Met dit RÖNNSKÄR 
wastafelrekje laat 
je geen centimeter 

ruimte onbenut. 

04 IMMELN douche-/zeepmandje 
met haak

7.99

02

05

07



TROFAST opbergcombinatie met 6 bakken 69.95 Met folie overtrokken 

oppervlak. Designer: Studio Copenhagen. 99×44 cm. 94 cm hoog. 

Zwart/rood. 390.402.41  

Wit. 290.428.77

59.95
/st.

 Winkel online op IKEA.nl

IKEA 
Kinderland
Voor je kinderen wil je alleen het beste. En volgens 
ons is dat een veilige ruimte waarin van alles te 
ontdekken valt. Maar ook een fjne plek waar je na 
een lange dag spelen en knutselen lekker kan slapen. 
Waar je kind lekker kind kan zijn. Dat is belangrijk, 
want daar worden ze groot van. 

TROFAST serie
De TROFAST speelgoedopbergserie bestaat 
uit stevige frames en uitneembare bakken. 
De frames zijn inclusief rails, dus je kan net zo 
veel dozen en planken combineren als je wilt. 
En omdat er heel veel verschillende maten en 
kleuren zijn, wordt je combinatie ook nog eens 
heel mooi.   
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›Om creatief te 
zijn heb je niet veel 
ruimte nodig. Met 
alle spullen binnen 
handbereik kan je 
maken wat je wilt.‹

01 NYTTJA wissellijst, 4.99 Voor-
kantbescherming van duurzame kunst-
stof, waardoor de wissellijst makkelijker 
en veiliger te hanteren is. Met folie 
overtrokken oppervlak en kunststof. 
Afbeelding 40×50 cm. Diverse kleuren. 
901.860.51  

02 MÅLA rol tekenpapier, 3.49 Past 
bij het tekenbord MÅLA (wordt apart 
verkocht). Gebleekt, chloorvrij papier. 
Lengte 30 m. 201.522.81  

03 MÅLA verf, 6.99/8 st. Bestaat uit 
8 fesjes met verschillende kleuren, een 

kunststof palet en een kleurenkaart. 
Zo kan je kind zelf verf mengen en 
mooie kleuren maken. Aanbevolen voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Polypropeen. 
Designer: S. Fager/C. Tubertini. Diverse 
kleuren. 901.934.95  

04 RIBBA houder voor schilderijen, 
5.99/st. Hiermee kan je makkelijk en zo 
vaak je wilt wisselen tussen je favoriete 
motieven. Met folie overtrokken opper-
vlak. 55×9 cm. Zwart. 401.260.69  

05 Nieuw  BUSUNGE meegroeibed, 
149.- Uittrekbaar dus aan te passen 
aan de lengte van je kind. Matras en 
beddengoed worden apart verkocht. 
Incl. lattenbodem. Gelakt en met folie 
overtrokken oppervlak. Designer: Carl 
Öjerstam. 138–208×90 cm. Hoogte 
79 cm. Matrasmaat 80×200 cm. 
Lichtroze. 902.290.17

06 TROFAST wandopberger, 24.95 
Met folie overtrokken oppervlak en 
kunststof. 99×21 cm. 30 cm hoog. 
Zwart. 402.518.93   

07 TROFAST opbergcombinatie, 
40.45 Meerdere groeven zodat je een 
eigen indeling van bakken of planken 
kan maken. Uitstekend te completeren 
met de deksel TROFAST. Met folie over-
trokken oppervlak en kunststof. 
Designer: Studio Copenhagen. 
46×30 cm. 94 cm hoog. Zwart/veel-
kleurig. 390.327.69

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Dit kunstwerk is onbetaal-
baar, de lijst gelukkig niet.

Veel ideeën, maar weinig 
ruimte? Dan ga je gewoon 

verder op de vloer.

03 MÅLA verf 

6.99
/8 st.

05   BUSUNGE 
meegroeibed

149.-

06 TROFAST wandopberger

24.95

07

02 MÅLA rol tekenpapier

3.49

04

01 NYTTJA wissellijst,  
Afbeelding 40×50 cm 

4.99



Scan de pagina 56 IKEA Kinderland

›Lekker gymnastieken 
en schommelen. 
Leuk om te doen en 
ook nog eens goed 
voor je. Waarom zou 
je daar thuis geen 
ruimte voor maken?‹

01 TRÄNING jongleerset 29.90 
Polypropeen. Veerkrachtig HR-foam 

185 kg/m3. Designer: Tina Christensen. 

102.589.52  

02 IVAR kast 59.95/st. Onbehandeld 

massief hout is een slijtvast natuur-

materiaal dat je nog duurzamer en 

onderhoudsvriendelijker maakt door 

het oppervlak te behandelen met olie of 

was. Massief grenen. 80×30 cm. 83 cm 

hoog. 400.337.63  
Let op, veranker de kast aan de muur. 

De poot is decoratie en wordt apart 

verkocht.

03 Nieuw IKEA PS 2014 even-
wichtsbank 49.95 Draagt bij aan de 

ontwikkeling van het coördinatiever-

mogen en het evenwichtsgevoel van 

kinderen. Blank gelakt, gebeitst massief 

berken. Designer: Henrik Preutz. 

27×140 cm. 402.629.57  

04 Nieuw GUNGGUNG schommel 
19.95/st. Aanbevolen voor kinderen 

vanaf 3 jaar. 100% polyester. Designer: 

Tina Christensen. Max. belasting 70 kg. 

Max. 270 cm hoog. Groen. 702.439.72  

05 VISSLA zitkussen voor bank 
9.99/st. Maakt van een bank een 

zachte, comfortabele zitplaats. Zeer 

geschikt voor bij de STUVA bank. Katoen 

en polyester. Designer: Eva Lundgreen. 

49×90 cm. 3 cm dik. 902.437.87  

06 STUVA bank met bergruimte 
59.95/st. In een lage opberger kun-

nen kinderen zelf hun spullen pakken 

en weer opruimen. Incl. wielen. Met 

folie overtrokken en gelakt oppervlak. 

90×50 cm. 50 cm hoog. Wit. 398.766.60    

07 Nieuw PLUFSIG gymnastiek-
mat, opvouwbaar 29.95/st. Aanbe-

volen vanaf 18 maanden. Polyetheen. 

Designer: Tina Christensen. 78×185 cm. 

3.2 cm dik. Groen. 102.628.31   

04   GUNGGUNG
 schommel

19.95
/st.

07   PLUFSIG gymnastiekmat

29.95
/st.

Een gezellige plek om even 
bij te komen van al het 
spelen – voor je kinderen én 
hun speelgoed. In de grote 
uittrekbare lades is alles zo 
opgeruimd.

04

0306

01

05
01

01

De IVAR kast vraagt om 
creativiteit, van binnen en 
van buiten.

02

03

02
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01 IKEA PS FÅNGST opberger 6 vakken 1.99/st. De ophanging is van 
klittenband, dat opengaat als het kind in het net probeert te klimmen. 100% 
polyester. Designer: A. Huldén/S. Dahlman. Ø29 cm. 168 cm lang. Heldergroen. 
701.155.78  02 SNIGLAR commode 24.95 Comfortabele hoogte om je baby te 
verschonen. Massief beuken. 72×53 cm. 87 cm hoog. Beuken/wit. 200.452.05  
03 KURA keerbaar bed 129.- Als je het bed omkeert heb je in een handomdraai 
een laag of een hoog bed. Exclusief matras en bedtextiel. Blank gelakt massief 
grenen en met folie overtrokken oppervlak. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 
99×209 cm. 116  cm hoog. Matrasmaat 90×200 cm. Wit/grenen. 802.538.09  
04 KURA bedtent 12.95  Past zowel bij het bed in de lage als de hoge stand. 
Kunststof en 100% polyester. Designer: Eva Lundgreen. 97×160 cm. 68 cm hoog. 
Groen/wit. 802.575.86  05 STUVA opbergcombi met deuren/lades 143.- 
Deuren met ingebouwde demper, gaan langzaam en zachtjes dicht. Met folie 
overtrokken en gelakt oppervlak. 60×50 cm. 192 cm hoog. Wit/groen. 090.177.94  

Kinderen zijn heel nieuwsgierig. 
Dat koesteren we graag. 
Bijvoorbeeld met een plek waar 
ze van alles kunnen ontdekken, 
en van oude spullen iets compleet 
nieuws kunnen maken.   

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Een beetje ontwerper 
heeft een plek nodig 
waar hij zijn spullen 
kan opbergen.

Vroeger een commode, 
tegenwoordig een 
nieuwe werkplek.

01 IKEA PS FÅNGST 
opberger 6 vakken

1.99
/st.

02 SNIGLAR commode

24.95

›Bij alles wat we 
ontwerpen, houden we 
rekening met kinderen. 
Die moeten veilig 
kunnen spelen, bewegen 
en fantaseren. Want 
dat is hun manier om 
zich te ontwikkelen. We 
maken voor kinderen 
over de hele wereld 
leuke, veilige meubels 
en speelgoed waar je 
iets van leert. Belangrijk 
werk dus.‹

Bodil Fritiofson,  
Product developer 

05

04

03
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›Je kamer is nooit te 
klein, hoe groot je 
ook wordt. En het is 
jouw kamer, dus laat 
zien wat je in huis 
hebt.‹

01 SVÄRTA frame hoogslaper 
119.- De ladder kan aan de linker- of 

rechterkant van het bed worden gemon-

teerd. Met poederlak afgewerkt staal. 

Designer: Tord Björklund. 97×208 cm. 

186 cm hoog. Matrasmaat 90×200 cm. 

202.479.82  

02 UPPVISA prikbord, set van 2 
9.99 2 prikborden in verschillende 

kleuren en vormen: een groene praat-

ballon en een zwarte pijl. 76×47 cm. 

102.437.91  

03 RISÖ zitzak 89.95 Deze zitzak is op 

meerdere manieren te gebruiken. Klap 

hem op tot een rechtopstaande fauteuil 

of klap hem open tot een lage luierstoel. 

Polyester en kunststof. 184×72 cm. 

58 cm hoog. 602.088.51  

04 HISSMON/ADILS tafel 59.95 
Gelakt oppervlak. 120×60 cm. 73 cm 

hoog. 890.059.47  

05 SPRINGA vloerkleed, laagpo-
lig 24.95 Door de latex rug blijft het 

kleed stevig op z’n plaats liggen als er 

een kind op speelt/rent. 100% nylon. 

Designer: Malin Unnborn. 133×160 cm. 

802.725.63  

06 NÄPEN staande kapstok met 
overtrek 19.94 100% polyester. 

77–127 cm hoog. 690.022.85  

07 RARING vloerkleed, laagpolig 
34.95 100% nylon en latex. Designer: 

Silke Leffer. 133×160 cm. 902.364.90

08 JULES tienerstoel 39.95 Doordat 

de stoel in hoogte verstelbaar is, zit je 

comfortabel. Zitting: blank gelakt beu-

ken triplex. Zitting 35×32 cm. 38–50 cm 

hoog. 498.845.32  

09 Nieuw STUVA hoogslaper-
combinatie met 3 lades/2 deuren 
385.- 99×197 cm. 207 cm. Exclusief 

matras. Matrasmaat 90×200 cm. 

190.265.47  

Scan deze pagina voor meer inspiratie

06

07

08

02

03

04

05

Slapen, leren, opbergen, je 
kleren ophangen - het kan 
allemaal met deze STUVA 
hoogslapercombinatie.

01 SVÄRTA frame hoogslaper

119.-

09 STUVA hoogslaper-
combinatie met 3 lades/2 deuren

385.-
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01 MICKE werkhoek 99.95 Wil je een papierloos bureau? Noteer dan al je 
aantekeningen op het magnetische schrijfbord op het achterste paneel. Of bevestig 
je to-do-lijstjes met een magneet. Gelakt oppervlak en met poederlak afgewerkt 
staal. 105×50 cm. 140 cm hoog. 099.030.14  02 JULES tienerstoel 39.95 Door-
dat de stoel in hoogte verstelbaar is, zit je comfortabel. Zitting: blank gelakt beuken 
triplex. Zitting: 35×32 cm. 38/50 cm hoog. 598.845.60  03 MINNEN uittrekbaar 
bedframe met lattenbodem 91.90 Uittrekbaar dus aan te passen aan de lengte 
van je kind. Exclusief matras en bedtextiel. Staal, epoxy-/polyester poederverf. 
85x135/206. 92 cm hoog. Bedmaat 80×200 cm. 490.340.94  
04 ÖVRE bedframe met lattenbodem en bedhemel 109.94 Een bedhemel 
is ook een soort scheidingswand en creëert een kamer in de kamer. Exclusief 
matras en bedtextiel. 77.5×169 cm. 127.5 cm hoog. Matrasmaat 70×160 cm. 
590.122.80  05 SÅNGFÅGEL dekbedovertrek met 1 sloop 17.95 Katoen voelt 
lekker zacht aan tegen de kinderhuid. 100% katoen. Dekbedovertrek 140×200 cm. 
Sloop 60×70 cm. 402.345.25  06 PYSSLINGAR dekenlade 7.99/st. Praktische 
opbergruimte voor speelgoed, extra dekens, enz. 100% polyester en polypropeen. 
Designer: A. Huldén/S. Dahlman. 50×60 cm. 14 cm hoog. Lichtblauw. 102.157.88  

Een kamer delen heeft eigenlijk 
alleen maar voordelen. Het is 
altijd gezellig, en je hebt toch 
gewoon je eigen plek.  

Scan deze pagina voor meer inspiratie
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Ook in een kamer die je deelt 
is er plek voor geheimen, 

verstop je lievelingsspullen 
bijvoorbeeld onder het bed!

01 MICKE werkhoek

99.95

03 MINNEN uittrekbaar 
bedframe met lattenbodem 

91.90

Met textiel deel je een 
ruimte heel eenvoudig in 
tweeën. Als je gordijnringen 
gebruikt met clips, laat de 
stof los zodra je kind eraan 
gaat hangen.  

05

02

02 JULES tienerstoel 

39.95

Verzamel- en transport-
service  
We verzamelen je aankopen en 
leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.
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›Meubels die 
met je kinderen 
meegroeien gaan 
veel langer mee. 
Dat je kinderen 
hard groeien wil dus 
niet zeggen dat ze 
ook meteen overal 
uítgroeien‹

01 GONATT babybedje 169.- Als het 
kind groter wordt en zelf in/uit bed klimt, 
kan één bedzijkant worden verwij-
derd. Exclusief matras en bedtextiel. 
Gelakt massief hout. Designer: J. 
Asshoff/H. Brogård. 20 kg. 66×123 cm. 
103 cm hoog. Matrasmaat 60×120 cm. 
002.579.53  

02 Nieuw NANIG bedset voor baby-
bed, 3-delig 17.95 50% katoen, 50% 
lyocell. Designer: Malin Gyllensvaan. 
Dekbedovertrek 110×125 cm. Sloop 
35×55 cm. Laken 60×120 cm. Groen. 
602.824.45  

03 Nieuw SUNDVIK commode/
ladekast 149.- Blank gelakt, gebeitst 
massief grenen. Designer: Jon Karlsson. 
79×51/87 cm. 99/108 cm hoog. Wit. 
902.567.27  

04 Nieuw LEKA mobiel 7.99 Voor 
kinderen vanaf 0 jaar. 100% katoen. 
Designer: Wiebke Braasch. 502.661.58    

05 EKBY HEMNES/EKBY HENSVIK 
wandplank 25.95 Massief grenen 
en gelakt oppervlak. 119×28 cm. Wit. 
199.267.17  

06 BASNÄS vloerkleed van 89.95 
voor 79.95 Gladgeweven. Het kleed 
heeft een slijtvast en vuilafstotend wol-
len oppervlak, waardoor het uitermate 
geschikt is voor ruimtes waar veel wordt 
gelopen. 80x150 cm. Grijs/beige. 
502.290.19

Scan deze pagina voor meer inspiratie

02

03

05

03   SUNDVIK commode/
ladekast

149.-

01 GONATT babybedje

169.-

01
01

En nu is dat bedje een lage 
bank - ideaal om op te 
gamen, en in de lades is plek 
voor de afstandsbediening.

Haal een zijkant weg en je 
maakt van een babybedje 
een bed voor peuters.

Je kan de bedbodem op 
twee hoogtes monteren. 
Je begint boven en zodra je 
kindje kan omrollen doe je 
de bedbodem omlaag. Wel 
zo veilig. 

06 BASNÄS vloerkleed 
van 89.95 voor

79.95

04



Opbergen 
Iedereen heeft overal in huis opbergers nodig. 
Niet omdat we allemaal zo netjes zijn, maar omdat 
opbergers rust in huis brengen. Ze voorkomen een 
hoop ergernis, omdat je niet meer eindeloos naar je 
spullen zoekt. Hoe jij opbergt, is aan jou. Zo simpel 
is het. Bij ons vind je zo veel manieren om spullen uit 
het zicht te houden, op te hangen, op te vouwen of op 
te stapelen, dat je zal merken dat je helemaal geen 
groter huis nodig hebt - als je het maar slim aanpakt.        

BRIMNES kledingkast met 3 deuren Met folie overtrokken oppervlak en 

spiegelglas. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 116,7×50,2 cm. 190 cm hoog. 

Wit. 702.458.53

149.-
 Winkel online op IKEA.nl

BRIMNES  
serie
Deze klassieke BRIMNES kledingkast biedt 
heel veel mogelijkheden. De spiegeldeur kan 
je links, rechts of in het midden plaatsen. De 
kast zelf heeft één vaste – en drie verstelbare 
planken en je kleren voor morgen hang je op 
aan de kledingroede. Door de zelfsluitende 
scharnieren doet hij ook nog eens de deur 
achter je dicht.



Stapelen, vouwen, 
hangen of alledrie? 

Scan de pagina voor meer inspiratie

BRIMNES ladekast 3 lades Met folie overtrokken 

oppervlak en gehard glas. Designer: K. Hagberg/M. 

Hagberg. 78×41 cm. 95 cm hoog. Wit/frosted glas. 

802.180.24

59.95
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›Ook een inbouwkast 
kan je indelen 
zoals je wilt. Als 
je kledingroedes, 
legplanken en hoge 
en lage opbergers 
slim combineert, 
maak je gebruik van 
de ruimte die je hebt 
en past alles in je 
kast.‹

01 ALGOT wandrail/stang/
schoenenopberger 175.50 Consoles, 

planken en andere toebehoren kun-

nen eenvoudig op hun plaats worden 

geklikt zodat de montage eenvoudig is. 

Daardoor kan ALGOT makkelijk worden 

aangepast en veranderd. Met folie 

overtrokken oppervlak en staal afge-

werkt met poederlak. Designer: Francis 

Cayouette. 190×40 cm. 196 cm hoog. 

Wit. 199.094.21  

02 KALLAX open kast 24.95/st. Kies 

of je hem aan de wand wilt hangen of 

op de vloer wilt zetten. Designer: Tord 

Björklund. 77×39 cm. 77 cm hoog. 

Berkenpatroon. 402.758.13  

03 DRÖNA bak 4.49/st. Door de 

handgrepen is de kist makkelijk uit te 

trekken en op te tillen. 100% polyester 

en karton. 33×38 cm. 33 cm hoog. 

Zwart. 302.192.81  

04 KALLAX inzet met 2 lades 20.- De 

inzet oogt mooi in een scheidingswand 

omdat de achterkant ook afgewerkt 

is. Met folie overtrokken oppervlak. 

33×37 cm. 33 cm hoog. Wit. 702.866.45  

05 MULIG kledingroede 3.99/st.
De breedte is verstelbaar en naar 

behoefte aan te passen. Met poeder-

lak afgewerkt staal. Designer: Henrik 

Preutz. 60–90×26 cm. 16 cm hoog. Wit. 

301.794.35  

04

03

Je kan het ALGOT systeem 
helemaal op maat maken. 
Ga voor de combinatie die je 
hier ziet of maak er zelf een.  

02 KALLAX open kast

24.95
/st.

05 MULIG kledingroede

3.99
/st.

01 ALGOT wandrail/stang/schoenenopberger

175.50

Met led-verlichting in je kast zie 
je alles ineens veel duidelijker. 
Led wordt ook niet warm, dat is 
wel zo veilig bij je kleren. 
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›Met opbergruimte 
onder je bed 
heb je geen kast 
meer nodig. Met 
multifunctionele 
meubels en een iets 
andere benadering 
kan je ook in een 
kleine slaapkamer 
alles kwijt.‹

01 SELJE nachtkastje 24.95 In de 
lade is plaats voor een verdeeldoos voor 
je laders. Met poederlak afgewerkt staal. 
Designer: Monika Mulder. 46×37 cm. 
55,5 cm hoog. Blauw. 902.432.78  

02 Nieuw IKEA PS 2014 serie 

Samen met de wandlijst en de overige 
toebehoren in de serie IKEA PS 2014 kan 
je verschillende combinaties samen-
stellen die bij de behoefte en bij je huis 
passen. Gelakt oppervlak. Designer: 
Tomás Alonso. Plank 9.- 35×23 cm. 
Donkerrood. 402.688.36  Knop 

5.-/4 st. Ø2,5 cm. Diverse kleuren. 
202.618.88  Dienblad 8.- Ø35 cm. 
202.688.37  Wandlijst 4.99/st. 55 cm 
lang. 202.775.11  Wandlijst 9.99/st. 

118 cm lang. 802.618.85   

03 MULIG kledingrek 8.99 Prima 
te combineren met andere producten 
uit de MULIG serie. Met poederlak 
afgewerkt staal. Designer: Henrik 
Preutz.20 kg. 99×46 cm. 151 cm hoog. 
Wit. 601.794.34

04 ALGOT wandrail/planken 90.- 

256×40 cm. 84 cm hoog. 690.334.56  

05 MALM bedframe met opberg-

ruimte 399.- De lattenbodem kan 
worden opgetild en de ruimte eronder 
kan worden gebruikt als opbergruimte. 
Exclusief matras en bedtextiel. Gelakt 
oppervlak. Designer: Eva Lilja Löwen-
hielm. 176×209 cm. 100 cm. Matras-
maat 160×200 cm. Wit. 502.498.71  

06 Nieuw IKEA PS 2014 dek-

bedovertrek met 2 slopen 39.95 

50% lyocell, 50% katoen. Designer: 
Margrethe Odgaard. Dekbedovertrek 
240×220 cm. Slopen 60×70 cm. Veel-
kleurig. 402.637.49

07 ENUDDEN wandrek 3.99/st. Met 
poederlak afgewerkt staal. Designer: 
Inma Bermudez. 38,0×15 cm. 6,0 cm 
hoog. Wit. 802.257.36  

Scan de pagina voor meer inspiratie

04

03

02   IKEA PS 2014 serie

Deze combinatie

36.98

07

05 MALM bedframe met opbergruimte 

399.-

06

Kledingopberger en bedframe 
ineen - zo haal je het meeste 

uit je ruimte en je budget. 

Slim, als je twee ENUDDEN 
wandrekken combineert, 

heb je ook meteen 
boekensteunen.  

01 SELJE nachtkastje

24.95
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01 HURDAL garderobekast 399.-/st. Incl. 1 kledingroede en 1 vaste plank. 

Blank gelakt, gebeitst massief grenen. Designer: Francis Cayouette. 109×59 cm. 

198 cm hoog. Lichtbruin. 502.688.50  02 LYRIK tafellamp 29.95 Geeft de kamer 

een zachte uitstraling. Met poederlak afgewerkt staal en 100% katoen. Designer: 

Sissa Sundling. Ø24 cm. 52 cm hoog. IKEA. Model B1007 LYRIK. In deze lichtarma-

tuur kunnen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot 

D. 601.959.76  03 HURDAL linnenkast 249.- Incl. 2 verstelbare planken. Blank 

gelakt, gebeitst massief grenen. Designer: Francis Cayouette. 109×50 cm. 137 cm 

hoog. Groen. 102.688.52  04 FINNTORP fauteuil met kussen 89.95 Het meubel 

is handgemaakt en daardoor uniek. Het heeft afgeronde vormen en fraaie patro-

nen. Bekleding: 100% katoen. 71×64 cm. 85 cm hoog. Wit. 898.977.78   

De slaapkamer is van jullie 
samen.  Kies allebei een mooie 
garderobekast uit, en geniet daar 
met elkaar nog jaren van.    

Scan de pagina voor meer inspiratie

02

04

01 HURDAL garderobekast

399.-/st.

03 HURDAL linnenkast

249.-

HURDAL kasten van massief 
grenen zien er allemaal net 

iets anders uit. Omdat we de 
hele stam - en alle knoesten - 

gebruiken, verspillen we minder 
en blijft er meer bos over.   



Opbergen 77

Het zijn de kleine dingen die 
het doen - die je leven een stuk 
makkelijker maken. Met slimme 
toevoegingen haal je alles uit een 
kleine ruimte. 

01 PAX/HASVIK garderobekast 228.- Het element is ondiep en daardoor 
perfect voor gebruik in kleine ruimtes. 150×43 cm. 201,2 cm hoog. Wit/HASVIK 
wit. 390.398.41  02 Nieuw GUNNERN spiegelkast met 1 deur 29.95 Planken 
met opstaand randje voor veilig opbergen. Met poederlak afgewerkt staal en spie-
gelglas. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm. 62 cm hoog. 102.620.96  
03 ENUDDEN handdoekenrek 2.99/st. Met poederlak afgewerkt staal. 
27×3,6 cm. 5 cm hoog. 802.037.96  04 Nieuw NORDLI ladekast met 6 lades 
159.- Je kan één ladekastmodule gebruiken of er meerdere combineren en zo de 
ruimte optimaal benutten. Gelakt oppervlak. 120×43 cm. 52 cm hoog. 190.212.72  
05 STÄLL schoenenkast 3 vakken 129.- Elk vak heeft dubbele rijen, zodat 
je plaats krijgt voor veel schoenen. Gelakt oppervlak. 79×29 cm. 148 cm hoog. 
501.780.91  06 Nieuw IKEA PS 2014 kapstok 39.95 Door de lage hoogte past 
de kapstok ook onder trappen of een schuin dak. Gelakt oppervlak en massief ber-
ken. Designer: Ebba Strandmark. Ø45 cm. 150 cm hoog. 002.580.85  07 Nieuw 
NORNÄS ladekast met 4 lades en 2 vakken 199.- Gemaakt van massief hout, 
een slijtvast en warm natuurmateriaal.  Massief grenen. Designer: K. Hagberg/
M. Hagberg. 108×40 cm. 88 cm hoog. 002.822.31  Bak wordt apart verkocht.

03

05

01 PAX/HASVIK garderobekast

228.-

04   NORDLI ladekast 
met 6 lades

159.-

07   NORNÄS ladekast 
met 4 lades en 2 vakken

199.-

Smal inderdaad, maar er 
kunnen minstens 18 paar 
schoenen in.

Je kan de open vakken als 
legplank gebruiken, maar je 

kan er ook een DRÖNA bak in 
schuiven - die past namelijk 

precies.  

06   IKEA PS 2041 kapstok

39.95
Met een PAX garderobekast 

van maar 43 cm diep en 
schuifdeuren hou je de hal 

begaanbaar en loop je elkaar 
niet in de weg.  

02   GUNNERN spiegelkast 
met 1 deur

29.95
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01 PAX garderobekast 57.- Vereist 

een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken opper-

vlak. 50×58 cm. 236,4 cm hoog. Wit. 

690.339.94    

02 STAVE spiegel 49.95 Kan horizon-

taal of verticaal opgehangen worden. 

Spiegelglas en met folie overtrokken 

oppervlak. 70×160 cm. Wit. 402.235.22

03 PAX garderobekast 101.- Deze 

kant-en-klare PAX/KOMPLEMENT-

oplossing is met de PAX-planner mak-

kelijk aan te passen aan je behoefte en 

smaak. Met folie overtrokken oppervlak. 

50×58 cm. 236,4 cm hoog. Wit. 

290.339.91

04 STUVA bank met bergruimte 

59.95 In een lage opberger kunnen kin-

deren zelf hun spullen pakken en weer 

opruimen. Incl. wielen. Met folie over-

trokken en gelakt oppervlak. 90×50 cm. 

50 cm hoog. Wit. 398.766.60

05 MINUT pendellamp 19.95 Dif-

fuus licht zorgt voor goede algemene 

verlichting in een ruimte. Glas en staal. 

Designer: Sarah Fager. Ø25 cm. IKEA. 

Model T1104 MINUT. In deze lichtarma-

tuur kunnen lampen met de volgende 

energieklassen worden gebruikt: A++ 

tot D. 302.163.48  

06 PAX garderobekast 539.- Deze 

kant-en-klare PAX/KOMPLEMENT-

oplossing is met de PAX-planner mak-

kelijk aan te passen aan je behoefte en 

smaak. Vereist een plafondhoogte van 

ten minste 240 cm. Met folie overtrok-

ken oppervlak. 200×58 cm. 236,4 cm 

hoog. Wit. 590.338.43  

07 Nieuw OSTED vloerkleed, glad 

geweven 19.95 De mat is slijtvast en 

stevig omdat hij is gemaakt van sisal, 

een natuurlijke vezel van de agaveplant. 

Slijtvlak: 100% sisal. Bies: 100% poly-

ester. 80×140 cm. Naturel. 502.703.15

Scan de pagina voor meer inspiratie

›Wil je de ruimte 
opnieuw indelen? 
Denk dan eerst na 
over wat je echt 
nodig hebt. Van een 
inloopkast voor het 
hele gezin heb je elke 
ochtend plezier - ook 
heel handig als je de 
was hebt gedaan.‹

06 PAX garderobekast

539.-

05

07
Met de kastinrichting die 

je zelf uitzoekt, kan je een 
aparte kast voor jullie allebei 
maken. Vergeet die handige 

uittrekbare hanger niet.

04 STUVA bank met bergruimte

59.95

02 STAVE spiegel

49.95

De kleren voor de kleintjes 
berg je beneden op - dan 
kunnen ze er zelf bij.   

01

03

Aan de uittrekbare hanger 
kan je de kleren voor morgen 

alvast klaar hangen.   
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›Thuis is eigenlijk de 
enige plek waar je 
precies kan doen wat 
je wilt. Dus waarom 
maak je van je 
kamer niet één grote 
inloopkast, waar je 
alles makkelijk kan 
vinden en meteen 
kan zien hoe het 
staat?‹

01 PAX garderobekast 539.- Deze 

kant-en-klare PAX/KOMPLEMENT-

oplossing is met de PAX-planner mak-

kelijk aan te passen aan je behoefte en 

smaak. Vereist een plafondhoogte van 

ten minste 240 cm. Met folie overtrok-

ken oppervlak. 200×58 cm. 236,4 cm 

hoog. Zwartbruin. 490.397.70  

02 HEMNES kapstok 49.95 Staat 

door de verstelbare poten ook stevig op 

een oneffen vloer. Met poederlak afge-

werkt staal en zink. Designer: Carina 

Bengs. Ø50 cm. 185 cm hoog. Zwart. 

002.468.70  

03 HEMNES toilettafel met spiegel 
199.-/st. Voorzien van bescherm-

flm - vermindert het risico op letsel 

en beschadigingen als het glas zou 

versplinteren. Gelakt oppervlak, gehard 

glas en spiegelglas. Designer: Carina 

Bengs. 100×50 cm. 159 cm hoog. Wit. 

101.212.28  

04 DETOLF vitrinekast 49.95 In 

een vitrinekast kan je je glaswerk of je 

favoriete verzameling laten zien en veilig 

opbergen. Met folie overtrokken opper-

vlak en gehard glas. 43×37 cm. 163 cm 

hoog. Zwartbruin. 101.192.06  

05 SONGE spiegel 99.95 Voorzien van 

beschermflm - vermindert het risico op 

letsel en beschadigingen als het glas zou 

versplinteren. Spiegelglas en met folie 

overtrokken oppervlak. 91×197 cm. 

Zilverkleur. 601.784.15  

06 PAX garderobekast 401.- Deze 

kant-en-klare PAX/KOMPLEMENT-

oplossing is met de PAX-planner mak-

kelijk aan te passen aan je behoefte en 

smaak. Vereist een plafondhoogte van 

ten minste 240 cm. Met folie overtrok-

ken oppervlak. 200×58 cm. 236,4 cm 

hoog. Zwartbruin. 190.397.76  

Scan de pagina voor meer inspiratie

02 03 HEMNES toilettafel met spiegel 

199.-/st.

De onderdelen van de 
KOMPLEMENT serie passen 

altijd precies bij de ruimte die 
je hebt én bij je garderobe.

Met haken maak je van 
een wand een stukje kast. 
Bovendien zie je meteen wat je 
hebt en kan je er meteen bij.  

04

05

Meubelmontageservice
We helpen je graag met het 

in elkaar zetten van je nieuwe 

meubels.

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

06

01 PAX garderobekast

539.-



›Ook als je ruimte 
compact is, kan je 
plek maken voor je 
kleren én voor je 
werk. Zet de kasten 
slim neer, richt ze 
creatief in en ge-
bruik waar dat kan 
schuifdeuren.‹

01 BESTÅ open kast met deuren 
60.-/st. Uitstekend te complemente-
ren met het openingsbeslag BESTÅ. 
120×40 cm. 38 cm hoog. Vara wit. 
990.128.34  
 Kijk voor meer informatie over 

de BESTÅ opbergserie op pagina 92. 

02 ALEX bureau 129.- Snoeren en ka-
bels onzichtbaar weggewerkt, maar toch 
binnen handbereik. Met melaminefolie 
overtrokken oppervlak en met poeder-
lak afgewerkt staal. Designer: Johanna 
Asshoff. 131×60 cm. 76 cm hoog. Wit. 
402.607.17    

03 Nieuw MÄSTERBY opstapje/
kruk 29.95 Stapelbaar, je kan er dus 
meerdere bij de hand hebben zonder 
dat het meer plaats inneemt. Gerecy-
clede PP-kunststof. Designer: Chris 
Martin. 43×40 cm. 50 cm hoog. Grijs. 
302.401.50    

04 SKUBB schoenendoos 8.99/4 st. 
Door het klittenband is het raampje 
van de schoenendoos makkelijk open 
en dicht te doen. Op maat gemaakt 
voor het PAX garderobekastelement 
van 35 cm diep. 100% polyester en 
polypropeen. 22×34 cm. 16 cm hoog. 
Wit. 901.863.91  

05 PAX garderobekasten. Ver-
krijgbaar in verschillende afmetingen 
en kleuren.  
 Kijk voor meer informatie over 

PAX garderobekasten op pagina 
214. 

06 SNILLE bureaustoel 17.95 Door-
dat de stoel in hoogte verstelbaar is, zit 
je comfortabel. De wielen remmen auto-
matisch als de stoel niet wordt gebruikt. 
Zitting: polypropeen. Zitting: 45×39 cm. 
39–51 cm hoog. Wit. 698.166.41

03

02 ALEX bureau

129.-

82 Opbergen Scan de pagina voor meer inspiratie

01

04 SKUBB schoenendoos, 

8.99
/4 st.

Dankzij de schuifdeuren heb 
je veel meer aan de rest van je 

kamer. Schuifdeuren nemen 
namelijk geen ruimte in.

02

01 BESTÅ open kast met deuren 

60.-/st.

05

In de ruimte tussen je 
garderobekasten kan je een 
prima werkplek maken.

06 SNILLE bureaustoel

17.95



Met een werkplek in elke kamer 
kan je overal aan de slag. En als 
je al je werk daarna opbergt, 
kan je ook in elke kamer weer 
ontspannen.

Deze lectuurbakken 
zijn van staal, dus kan 
je er met een magneet 

een foto of notitie op 
plakken. Zo weet je altijd 

wat er ín de bak zit.
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Dit tijdschriftenrek houdt 
ook je papieren bij elkaar. 
Je kan dit rek aan de wand 
bevestigen of in een lade 
leggen.

01

04

06

Van metaal, dus 
ijzersterk en slijtvast. 
Het design is eenvoudig 
zodat je deze kast met 
heel veel stijlen kan 
combineren.

01 KVISSLE lectuurbak set van 2, 9.99  Door handgrepen is de lectuurbak mak-
kelijk uit te trekken en op te tillen. Afmetingen: 9,5x24,5x32 cm en 10x25x32 cm. 
Met poederlak afgewerkt staal. Designer: Eva Lilja Löwenhielm. Wit. 602.039.57  
02 FJÄLKINGE open kast met lades 398.- De planken zijn in hoogte verstelbaar 
en de opberger is eenvoudig aan te passen aan wat je wilt opbergen. Met poederlak 
afgewerkt staal en met folie overtrokken oppervlak. 236 cm. 193 cm hoog. Wit. 
399.325.38  03 VILLSTAD bureaustoel 129.- Doordat de stoel in hoogte verstel-
baar is, zit je comfortabel. De wielen remmen automatisch als de stoel niet wordt 
gebruikt. Vaste bekleding: 97% polyester en 3% nylon. Designer: Carl Öjerstam. 
Zitting: 50×40 cm. 47–60 cm. Samsta antraciet. 102.413.77  04 KVISSLE tijd-
schriftenrek wand 14.95/st. Met poederlak afgewerkt staal. Designer: Eva Lilja 
Löwenhielm. 46×34 cm. Wit. 901.980.30  05 GALANT bureau  van 109.- voor 
89.95 Een tafelblad van melamine is slijtvast, vlekbestendig en makkelijk schoon 
te houden. Met melaminefolie overtrokken oppervlak en met poederlak afgewerkt 
staal. 160×80 cm. 60–90 cm hoog. Wit/zilverkleur. 698.577.64  06 ALEX ladeblok 
met lades 60.- Blokkeerstukken voorkomen dat de lades te ver worden uitgetrok-
ken. Incl. kunststof pluggen die het tafelblad op z’n plaats houden. Gelakt oppervlak. 
Designer: Johanna Asshoff. 36×58 cm. 70 cm hoog. 002.612.95  

02 FJÄLKINGE 
open kast met lades

398.-

03 VILLSTAD bureaustoel 

129.-

 Winkel online op IKEA.nl

05 GALANT bureau 
van 109.- voor

89.95
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Extra opbergruimte, op een 
ongebruikelijke plek. Je hebt niet 
altijd meer ruimte nodig, als je 
de ruimte die je hebt maar slim 
gebruikt.

01 Nieuw IKEA PS 2014 serie Met poederlak afgewerkt staal en bamboe. 
Designer: Tomás Alonso. Opbergmodule 25.-/st. De opbergmodules dienen aan 
de wand te worden bevestigd wanneer ze op elkaar worden gestapeld. 60×30 cm. 
35 cm hoog. Lichtgroen. 702.683.97  Donkerrood. 502.683.98  Bovendeel op-

bergmodule 5.-/st. 25×30 cm. 702.726.72  Bovendeel opbergmodule 10.-/st. 

35×30 cm. 902.726.71  02 ALGOT wandrail/planken/droogrek 38.50 Conso-
les, planken en andere toebehoren kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt 
zodat de montage eenvoudig is. Daardoor kan ALGOT makkelijk worden aangepast 
en veranderd. Met folie overtrokken oppervlak en staal afgewerkt met poeder-
lak. 65×60 cm. 196 cm hoog. Wit. 399.038.33  03 TORKIS fexibele kleding-

mand 5.99 Perfect als was- en strijkmand. Polyetheen. Designer: Henrik Preutz. 
58×38 cm. 28 cm hoog. Groen. 202.542.32  04 Nieuw IKEA PS 2014 hoekkast 

79.95 Neemt weinig plaats in en biedt veel praktische opbergruimte, omdat de 
kast uitstekend in krappe hoeken past. Gelakt oppervlak en gelakt massief hout. 
Designer: Keiji Ashizawa. 47×47 cm. 110 cm hoog. Roze. 602.606.98  05 ALGOT 

wandrail/spiegel/mand 31.98 30×22 cm. 196 cm hoog. Wit. 899.323.57  06 

ALGOT wandrail/planken 61.- 86×60 cm. 140 cm hoog. Wit. 990.325.92

03

06

01   IKEA PS 2014  

opbergmodule

25.-/st.

Ook van een smalle wand 
maak je slim gebruik met het 

ALGOT opbergsysteem. 

04   IKEA PS 2014 hoekkast

79.95

05 ALGOT wandrail/spiegel/mand

31.98

Combineer de modules 
zoals je wilt en maak je 
eigen opbergcreatie.  

02

Schuine wand? Met ons 
ALGOT systeem maak je 
een oplossing op maat. 
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Je huis is nooit af.  Je verzameling 
ook niet. Dus heb je meer ruimte 
nodig? Dan zet je er een extra 
kast bij.

01 HEMNES tv-meubel/opbergcombinatie 726.- Bedrukt hardboard en 
gebeitst massief grenen. Designer: Carina Bengs. 281×197 cm. Lichtbruin. 
890.460.66  02 ARÖD staande/leeslamp 59.95 De lamparm en de kap zijn 
verstelbaar, waardoor je het licht kan richten. Met poederlak afgewerkt staal en 
aluminium. Lampenkap Ø15 cm. 126 cm hoog. IKEA. Model G0814 ARÖD. In deze 
lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: 
A++ tot D. Grijs 501.477.83  03 VEJMON tafeltje 79.95 Aparte plank voor 
tijdschriften enz. zodat je alles netjes bij elkaar kan opbergen en het tafelblad vrij- 
houdt. Blank gelakt, gebeitst essenfneer. Designer: Ehlén Johansson. Ø60 cm. 
60 cm hoog. Zwartbruin. 401.366.81  04 YSTAD fauteuil 499.- Zitgedeelte en 
armleuningen met zacht, slijtvast en onderhoudsvriendelijk nerfeer. Bekleding: 
door en door geverfd nerfeer op zitgedeelte en armleuningen. 110×92 cm. 87 cm 
hoog. Grann donkerbruin. 501.932.56  05 HEMNES vitrinekast 249.-/st. Door 
de verstelbare planken kan je de opberger aanpassen aan de behoefte. Incl. 1 vaste 
en 4 verstelbare planken. Blank gelakt, gebeitst massief naaldhout en gehard glas. 
Designer: Carina Bengs. 90×37 cm. 197 cm hoog. Lichtbruin. 602.821.48

02

03

04

De HEMNES woonkamerserie is er 
in diverse maten. Je kan dus een 
combinatie samenstellen die bij je 
kamer én je spullen past.

01 HEMNES tv-meubel/opbergcombinatie

726.-
05 HEMNES vitrinekast

249.-/st.

04
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›Van deze kamer 
maak je zo een 
logeerkamer. Dankzij 
de slaapbank en heel 
veel opbergruimte 
heb je ook plaats 
voor gasten.‹

01 STOCKHOLM kast met glazen 
deuren 349.- De planken zijn in hoogte 

verstelbaar. Gelakt oppervlak, gehard 

glas en massief, gebeitst essen. Desig-

ner: Ola Wihlborg. 90×40 cm. 180 cm 

hoog. Beige. 902.397.33  

02 BILLY boekenkast 29.95/st. 
Verstelbare planken; naar behoefte 

aan te passen. Incl. 2 planken. Met folie 

overtrokken oppervlak. Designer: Gillis 

Lundgren. 80×28 cm. 106 cm hoog. Wit. 

302.638.44  

03 STOCKHOLM bijzettafel, set van 
2, 199.- De duidelijke adering in het 

walnotenfneer geeft elke tafel een uniek 

uiterlijk. Blank gelakt walnotenfneer. 

Designer: Ola Wihlborg. 72×47 cm. Max. 

hoogte 36 cm. 102.397.13  

04 STOCKHOLM vloerkleed, glad 
geweven 199.- Dit kleed heeft een 

slijtvast en vuilafstotend wollen opper-

vlak, waardoor het uitermate geschikt 

is voor de woonkamer of voor onder de 

eettafel. Slijtvlak: 100% zuiver scheer-

wol. Schering: 100% katoen. Designer: 

Kazuyo Nomura. 170×240 cm. Netpa-

troon/bruin. 602.394.09  

05 VILASUND/MARIEBY slaapbank 
met chaise longue 649.- De overtrek 

is afneembaar en machinewasbaar en 

dus eenvoudig schoon te houden. Be-

kleding: 65% polyester en 35% katoen. 

240×88/150 cm. 71 cm hoog. Bedmaat 

140×200 cm. Vittaryd lichtbeige. 

199.072.00

06 STOCKHOLM kroonluchter 
99.95 Geeft muren en plafond een 

decoratief patroon. Ø52 cm. 70 cm 

hoog.302.286.19  IKEA. Model T1201 

STOCKHOLM. In deze lichtarmatuur 

kunnen lampen met de volgende ener-

gieklassen worden gebruikt: A++ tot D.
04

03

01 STOCKHOLM 
kast met glazen deuren

349.-

05 VILASUND/MARIEBY 
slaapbank met chaise longue 

649.-

Alles waar je trots op bent 
staat mooi én veilig achter 
glas. De planken zijn in 
hoogte verstelbaar. 

24 uur per dag comfortabel - 
overdag voor jou en 
‘s avonds voor logés.

02 BILLY boekenkast 

29.95
/st.

06
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›Je kan deze 
opbergers helemaal 
vol zetten. De deuren 
houden alles uit het 
zicht waardoor je 
woonkamer er strak 
uit blijft zien.‹

01 BESTÅ tv-meubel/opbergcom-
binatie 490.- Met folie overtrokken 
oppervlak. 180×20/40 cm. 230 cm 
hoog. Vara wit/Laxviken wit. 190.358.44  
Inclusief drukbeslag. Verlichting wordt 
apart verkocht.

02 Nieuw IKEA PS 2014 afbeelding 
zonder lijst 14.95 Door de verschillen-
de structuren, papiersoorten, hoeken en 
rasters ontdek je telkens nieuwe details 
in het kunstwerk. Inhoud: 2 afbeeldin-
gen: (59x84 cm) en (84x119 cm). Papier. 
Designer: S. Scholten/C. Baijings. Grijs/
beige. 002.553.84  

03 VILLSTAD fauteuil met hoge rug-
leuning 179.-/st. Vormgeperst koud-
schuim dat ervoor zorgt dat je jarenlang 
comfortabel kan zitten. Vaste bekleding: 
97% polyester en 3% nylon. Designer: 
Carl Öjerstam. 70×97 cm. 103 cm hoog. 
Samsta turkoois. 302.396.32  

04 TJENA doos met deksel 2.49 
Eenvoudig uit te trekken en op te 
tillen omdat de doos stevig is en 
uitgestanste handgrepen heeft. Voor 
de BESTÅ elementen van 40 cm diep. 
Papier. 27×35 cm. 20 cm hoog. Zwart. 
502.636.02  

05 Nieuw IKEA PS 2014 kruk met 
led-verlichting 49.95 Je kan overal 
een gezellig hoekje creëren omdat de 
lamp draagbaar is en op oplaadbare 
batterijen werkt. Er is geen stopcon-
tact nodig. Kunststof. Designer: T. 
Richardson/C. Brill/A. Williams. Ø34 cm. 
36 cm hoog. IKEA. Model G1304 IKEA 
PS 2014. Deze lichtarmatuur heeft 
ingebouwde lichtdiodes. De lampen in 
de lichtarmatuur kunnen niet worden 
vervangen. Oranje. 802.653.79

02

01 BESTÅ tv-meubel/opbergcombinatie

490.-

04 TJENA doos met deksel

2.49

Met BESTÅ opbergers in 
verschillende dieptes maak 
je een unieke wand.

05   IKEA PS 2014 kruk 
met led-verlichting

49.95

Drie-in-één: kruk, 
bijzettafel en lamp. Die je 
kan neerzetten waar je wilt. 
De led-verlichting werkt 
namelijk op oplaadbare 
batterijen.  

03 VILLSTAD fauteuil met hoge 
rugleuning

179.-/st.
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›Strak van buiten, 
opgeruimd van 
binnen. In deze 
opbergcombinatie 
gaan vorm en functie 
perfect samen. Wat 
je mooi vindt, laat je 
zien - de rest blijft 
achter gesloten 
deuren.‹

01 BESTÅ tv-opbergcombinatie/
vitrinedeuren 833.- Met folie over-

trokken oppervlak en gehard glas. 

420×40 cm. 192 cm hoog. Zwartbruin/

Tofta hoogglans/geel. 590.358.42 

Inclusief drukbeslag. Verlichting wordt 

apart verkocht.

02 STOCKHOLM vaas 29.95 Ge-

bruik de vaas met mooie bloemen of 

gewoon als fraai object. Mondgeblazen. 

Designer: Ola Wihlborg. 40 cm hoog. 

Glas. Groen. 902.329.77 

03 SAMTID staande/leeslamp 
34.95 Vernikkeld staal en kunststof. 

Lampenkap Ø25 cm. 152 cm. IKEA. 

Model G0225 SAMTID. In deze lichtar-

matuur kunnen lampen met de volgende 

energieklassen worden gebruikt: A++ 

tot D. Vernikkeld/wit. 202.865.63  

04 NOCKEBY voetenbank 249.- Je 

krijgt extra zacht comfort en steun 

omdat het dikke kussen een kern 

van pocketveren en een bovenlaag 

van gesneden foam en polyester-

vezels heeft. Synthetische vezels/

katoen, wol en getint, blank gelakt 

beuken. 107×76 cm. 44 cm hoog. 

Tenö donkergrijs. 090.206.21

05 ÖRSTED vloerkleed, hoogpolig 
649.- Het vloerkleed is gemaakt van 

zuiver scheerwol waardoor het van 

nature vuilafstotend en zeer slijtvast is. 

Het vloerkleed is machinaal gewe-

ven. Pool: 100% wol. 170×240 cm. 

Veelkleurig. 102.116.72  

02

In BESTÅ tv-meubels is 
plaats voor snoeren en 
stekkers - zo hou je ze 
mooi uit het zicht.   

03 SAMTID staande/leeslamp

34.95

04 NOCKEBY voetenbank

249.-

01 BESTÅ tv-opbergcombinatie/vitrinedeuren

833.-

Met led-verlichting zet je 
alles wat je mooi vindt in 
de schijnwerpers.  

05

Verzamel- en transport-
service  
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.
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›Als alles vlak bij de 
eettafel staat, kan je 
er altijd bij als je het 
nodig hebt. En dan 
maakt het niet uit of 
het achter een deur 
staat of in het zicht.‹

01 Nieuw BESTÅ open kast met 
deur 155.-/st. Met behulp van het 

meegeleverde zelfklevende folie kan 

je zorgen dat de handgreep mooi bij 

de kast past. 60×40 cm. 38 cm hoog. 

Marviken wit. 

02 STOCKHOLM kast met 2 lades 
349.- Het druk-en-openbeslag geeft de 

kast een stijlvolle uitstraling omdat er 

geen handgrepen of knoppen nodig zijn. 

Walnotenfneer en gebeitst massief es-

sen. Designer: Ola Wihlborg. 90×40 cm. 

107 cm hoog. 802.397.24

03 STOCKHOLM stoel 149.-/st. De 

gevormde rugleuning van de stoel, de 

armleuningen en het walnotenfneer 

zorgen voor een warm en uitnodigend 

uiterlijk. Blank gelakt walnotenfneer. 

Designer: Ola Wihlborg. 58×50 cm. 

76 cm hoog. 202.462.23  

04 Nieuw NORNÄS vitrinekast met 
2 deuren 129.- Onbehandeld massief 

hout is een slijtvast natuurmateriaal 

dat naar behoefte kan worden afge-

werkt met verf, olie of lak. Designer: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 65×40 cm. 

166 cm hoog. Grenen/grijs. 302.809.47  

05 Nieuw NORNÄS buffet basis-
element 149.- Onbehandeld massief 

grenen. Designer: K. Hagberg/M. Hag-

berg. 143×40 cm. 88 cm hoog. Grenen/

grijs. 002.809.39 Manden worden apart 

verkocht.

06 EKBY JÄRPEN wandplank 22.95/
st. Gelakt oppervlak en massief hout. 

119×28 cm. Wit. 590.025.73

07 STOCKHOLM vloerkleed, glad 
geweven 299.- Designer: Kazuyo 

Nomura. 250x350 cm. Geruit/groen. 

902.394.22

08 STOCKHOLM stoelkussen 50.- 
Zacht leer. Designer: Ola Wihlborg. 

43x42 cm. Seglora donkerbruin. 

202.568.82

06

05

04   NORNÄS vitrinekast 
met 2 deuren

129.-

01   BESTÅ open kast met deur

155.-/st.

De NORNÄS collectie is in veel 
opzichten bijzonder. Dat begint 
al met het grenen - omdat we de 
hele stam gebruiken, verspillen we 
minder en blijft er meer bos over.   

03

02 STOCKHOLM kast met 2 lades

349.-

De kleur in de verzonken 
handgrepen kies je zelf.

07
08
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Berg speelgoed, kantoorspullen 
en boeken op aan de muur. Op die 
manier hou je op de grond ruimte 
over. Rolgordijnen houden alles 
uit het zicht.

01 TUPPLUR verduisterende rolgordijnen 100% polyester, behandeld met 

acrylaat. Verduisterend rolgordijn 9.99/st. 60×195 cm. Wit. 702.905.48  
Verduisterend rolgordijn 12.95/st. 80×195 cm. Wit. 102.905.51  02 FRODE 
klapstoel 24.95 Bespaart ruimte wanneer deze niet gebruikt wordt. Turkoois. 

402.177.95  03 Nieuw IKEA PS 2014 tafel 179.- Praktische lades onder het 

tafelblad voor het onder handbereik opbergen van bestek, servetten of placemats. 

Massief grenen. Designer: Mathias Hahn. 120×75 cm. 74 cm hoog. 202.468.45  
04 ALGOT wandrail/planken 195.- Met poederlak afgewerkt staal en met folie 

overtrokken oppervlak. 310×40 cm. 196 cm hoog. Wit. 290.325.95  05 FÖRHÖJA 
bovenkast 12.95/st. Kan onder een bovenkast of aan de muur gehangen worden. 

Gelakt oppervlak. 30×20 cm. 30 cm hoog. Wit. 502.523.59  06 STUVA bank met 
bergruimte 59.95/st. In een lage opberger kunnen kinderen zelf hun spullen 

pakken en weer opruimen. Incl. wielen. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 

90×50 cm. 50 cm hoog. Wit. 398.766.60  Bankkussens worden apart verkocht.

03

06

Trek de rolgordijnen omlaag als 
je rust in huis wilt brengen. Als 
je ze dezelfde kleur geeft als je 
wanden, vallen ze bijna niet op.  

›Waar je ook woont en 
met wie, je wilt het liefst 
dat je leven thuis op 
rolletjes loopt. Goede, 
slim ingerichte opbergers 
helpen daarbij. Want als 
je meteen kan vinden wat 
je zoekt, scheelt dat niet 
alleen een hoop frustratie, 
maar ook veel tijd.‹

Nathalie Kamkum, Interior 
Designer

Die extra tafel die zo handig 
is op feestjes of als je wilt 

knutselen hang je aan haken 
aan de muur. Als je hem 

nodig hebt haal je hem eraf.   

04 ALGOT wandrail/planken 

195.-
01 TUPPLUR verduisterend rolgordijn,  
80×195 cm.

12.95
/st.

05

02 FRODE klapstoel

24.95
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›Als je voedsel goed 
kan bewaren, gooi 
je minder weg. Dat 
is goed voor de 
planeet en voor je 
huishoudpot.‹

01 KORKEN voorraadpot met 
deksel 1.99/st. De pot heeft een 
aromadichte deksel, perfect voor het 
conserveren van je eigengemaakte jam 
en gelei. Glas. Ø12 cm. 16,5 cm hoog. 1l. 
502.135.46  

02 IVAR 3 elementen/planken 185.- 
Verstelbare planken, de afstand is naar 
behoefte aan te passen. Gebruik voor 
een betere stabiliteit één steunkruis per 
iedere tweede sectie. Massief grenen. 
261×30 cm. 179 cm hoog. 199.038.29  

03 SORTERA afvalbak met deksel 
14.95/st. Door de schuine klapdek-
sel is de inhoud van de bak makkelijk 
bereikbaar, ook al zijn er meerdere op 
elkaar gestapeld. Voor het scheiden van 
bv. glas, conservenblikken, plastic en 
papier. Polypropeen. 39×55 cm. 45 cm 
hoog. Wit. 702.558.99  

04 BEKVÄM opstap/kruk 9.99 Mas-
sief hout is een slijtvast natuurmateri-
aal. Designer: Nike Karlsson. 43x39 cm. 
50 cm hoog. 601.788.87 

05 PRUTA voorraaddoos met dek-
sel, set van 17, 3.99 Basisset voor-
raaddozen, voor het opbergen van be-
leg, het in porties bewaren van voedsel, 
e.d. Inhoud: 17 dozen in afmetingen van 
9x9x4 cm tot 23x16x8 cm. Kunststof. 
Transparant/groen. 601.496.73  

04

05 PRUTA voorraaddoos 
met deksel, set van 17

3.99
Door de aromadichte deksel 

is de KORKEN voorraadpot 
ideaal voor het conserveren 

van je eigen jam en ander 
zelfgemaakt lekkers.

Als je de datum op de bakjes 
zet, weet je meteen wat je 

vandaag moet eten.

01

Met veel aparte bakken 
naast elkaar gaat recyclen 
bijna vanzelf.

03 SORTERA afvalbak met deksel

14.95
/st.

02 IVAR 3 elementen/planken

185.-



FRIHETEN hoekslaapbank Vaste bekleding: 100% polyester. 

230×151 cm. 66 cm hoog. Bedmaat: 140×204 cm. 

Skiftebo cerise. 902.432.59  
Ook verkrijgbaar in:

Skiftebo donkergrijs. 902.428.63  
Skiftebo beige. 302.430.35  
Skiftebo bruin 802.867.39

399.-
 Winkel online op IKEA.nl

Ontspannen
Misschien zit jij het liefste tussen heel veel vrienden. 
Of juist liever alleen met een boek of je gitaar. Wat 
jouw manier van ontspannen ook is, wij denken dat 
het lukt als je je thuis voelt en je een plek hebt waar 
je echt lekker zit. Daarom geven we je op de volgende 
pagina’s ideeën om van je huis een zorgeloos thuis te 
maken. 

FRIHETEN 
hoekslaapbank
Deze hoekslaapbank is zitbank, chaise longue 
en tweepersoonsbed in één. Je kan het chaise 
longuedeel links of rechts van de zitbank 
plaatsen. In de chaise longue heb je veel 
opbergruimte. Als je het zitgedeelte optilt,
kan je het deel daaronder uittrekken en heb je 
een tweepersoonsbed.
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01 RISÖ zitzak 89.95/st. Deze zitzak is op meerdere manieren te gebruiken. 

Klap hem op tot een rechtopstaande fauteuil of klap hem open tot een lage 

luierstoel. Polyester en kunststof. Designer: Anna Efverlund. 184×72 cm. 58 cm 

hoog. 602.088.51  02 SÖDERHAMN hoekelement 320.- Hoes van een stevige, 

slijtvaste katoen/polyester keperstof. Keper is een weeftechniek die een stevige 

stof met een levendige structuur oplevert. Hoes: 79% katoen en 21% polyester. 

99×99 cm. 83 cm hoog. Replösa beige. 399.009.62  03 Nieuw IKEA PS 2014 
opbergtafel 59.95 Ruimtebesparend en veelzijdig. De bladen/bakken kunnen 

worden gestapeld, waardoor er een tafel met opbergmogelijkheden ontstaat. 

Kunststof en met poederlak afgewerkt staal. Ø44 cm. 45 cm hoog. 702.639.98  

04 Nieuw IKEA PS 2014 vloerkleed, laagpolig 69.95 De dichte, dikke pool 

is geluiddempend en zacht om op te lopen. Pool: 100% polypropeen. Onderkant: 

synthetische latex. Designer: Margrethe Odgaard. 133×195 cm. 302.647.30  05 
SÖDERHAMN zitbankcombinatie 1.318.- 372×99/151 cm. 83 cm hoog. Replösa 

beige. 090.402.85  06 Nieuw IKEA PS 2014 staande lamp 49.95 Met poederlak 

afgewerkt staal en kunststof. Designer: Jon Karlsson. Lampenkap Ø33 cm. 161 cm 

hoog. IKEA. Model G1301 IKEA PS 2014. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met 

de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D. 002.600.88

Iedereen kan op zijn eigen 
manier ontspannen met fexibele 
zitmeubels. Lekker zitten en doen 
wat je wilt. Hoe meer ruimte voor 
jezelf, hoe beter.

02

04

01 RISÖ zitzak

89.95
/st.

05 SÖDERHAMN zitbankcombinatie

1.318.-

03   IKEA PS 2014  
opbergtafel

59.95

Zet de elementen in een 
hoek neer, of naast elkaar. 
En wil je het over een tijdje 

anders? Combineer de 
elementen dan opieuw.    

06   IKEA PS 2014  
staande lamp

49.95
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›Heb je graag 
veel vrienden om 
je heen? Zet veel 
banken neer - dan 
kunnen ze allemaal 
lekker zitten‹

01 Nieuw KNOPPARP 2-zitsbank 
69.95/st. De overtrek is afneembaar 

en machinewasbaar, en dus eenvoudig 

schoon te houden. Hoes: 100% poly-

ester. Designer: Nike Karlsson. 119×66 

cm. 70 cm hoog. Heldergeel. 502.635.79  

02 ÅKERKULLA vloerkleed, laagpo-
lig 39.95 Het vloerkleed is machinaal 

geweven. Pool: 100% polypropeen. On-

derkant: synthetische latex. Designer: 

Eva Lundgreen. 133×195 cm. Zwart/

veelkleurig. 202.306.27  

03 LACK tafeltje 7.99 Lichtgewicht; 

makkelijk te verplaatsen. Gelakt op-

pervlak. 55×55. 45 cm hoog. Oranje. 

202.723.73  

04 HEKTAR wand-/klemspot van 
19.95/st. voor 14.95/st. Staal en 

aluminium. Designer: Ola Wihlborg. 

Ø22 cm. IKEA. Model V1020 HEKTAR. 

In deze lichtarmatuur kunnen lampen 

met de volgende energieklassen worden 

gebruikt: A++ tot D. 802.153.08

05 LOTS spiegel 9.99/4 st. Kan wor-

den uitgebreid tot de gewenste vorm of 

afmeting. Incl. dubbelzijdig tape. Glas. 

30×30 cm. 391.517.00  

06 ALVINE SPETS gordijn met 
kantwerk, 1 paar 9.99/2 st. Door 

de tunnel aan de bovenkant kan je de 

gordijnen direct aan een gordijnroede 

hangen. 100% polyester. 145×300 cm. 

Ecru. 800.707.63 

06

03

05

Wil je niet tegen het licht 
in kijken als je gezellig zit 
te praten? Met gordijnen 

in laagjes bepaal je zelf 
hoeveel licht er binnenkomt.

Met kleine spiegels kan je de 
ruimte groter laten lijken. 

01  KNOPPARP 2-zitsbank

69.95
/st.

02 ÅKERKULLA 
vloerkleed, laagpolig

39.95

02

04 HEKTAR wand-/klemspot

 van 19.95/st.

14.95
/st.
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01 KALLAX open kast 24.95/st. Kies of je hem aan de wand wilt hangen of 

op de vloer wilt zetten. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. Designer: 

Tord Björklund. 77×39 cm. 77 cm hoog. Zwartbruin. 602.758.12  02 NOLMYRA 
fauteuil 29.95 De fauteuil is licht en eenvoudig verplaatsbaar als je de vloer wilt 

schoonmaken of de meubels wilt verzetten. Blank gelakt, gebeitst berkenfneer 

en polyester. Designer: Jooyeon Lee. 64×75 cm. 75 cm hoog. Zwart. 402.335.35  

03 MALM ladekast 3 lades 59.95/st. Gelakt oppervlak. 80×48 cm. 78 cm 

hoog. Turkoois. 102.774.51  04 IKEA PS 2012 salontafel 39.95 Met poederlak 

afgewerkt staal. Designer: Ola Wihlborg. 70×42. 48 cm hoog. Wit. 502.084.51  

05 KARLABY/KARSLKOGA 3-zits slaapbank 309.- De overtrek is afneembaar 

en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 92% katoen 

en 8% polyester. Designer: Mia Gammelgaard. 205×105 cm. 80 cm hoog. Bedmaat 

140×200 cm. Sivik donkerpaars. 099.273.50  06 KARLABY bedbak 10.- 100% 

polyester. 190×69 cm. 14 cm hoog. Grijs. 102.437.86

Deze kamer is slaapkamer en 
woonkamer tegelijk. Met meubels 
waarin je overdag ontspant en ‘s 
avonds in slaap valt.  

02

01 KALLAX 
open kast

24.95
/st.

03 MALM ladekast 
met 3 lades

59.95
/st.

05 KARLABY/KARLSKOGA 
3-zits slaapbank

309.-

›Als je maar één ruimte 
hebt, moet die makkelijk 
kunnen veranderen. Van 
gezellige slaapkamer 
naar comfortabele 
woonkamer, en weer 
terug. Zorg voor slimme 
opbergruimte waar je 
beddengoed, kleren, 
boeken en apparatuur 
in kwijt kan. En kies 
voor meubels - een 
slaapbank! - die je op 
verschillende manieren 
kan gebruiken.‹

Svetlana Kondratieva, 
Interior Design Manager

06

Kies voor gordijnen die het 
licht kunnen tegenhouden 
als je tv-kijkt of wilt slapen.   

Berg je dekbed en kussens 
‘s morgens onder de bank 
op, dan is je bed ‘s avonds 

zo weer opgemaakt.  
04 IKEA PS 2012  
salontafel 

39.95
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Je lievelingsplek hoeft helemaal 
niet ver weg te zijn. Maak thuis 
een plek die echt alleen voor jou is.   

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ zitbankcombinatie 240.- De combinatie bestaat uit 
2 hoekelementen met 6 HÅLLÖ kussens. De ÄPPLARÖ tafel/voetenbank is hier 
gebruikt als verlenging van de zitbankcombinatie. Door verschillende zitelementen 
te combineren, kan je een loungeset in een vorm en afmeting samenstellen die bij 
je terras, balkon of tuin past. Massief acacia. Stof: katoen/polyester. 160×80 cm. 
73 cm hoog. Bruin/beige. 790.203.21  02 HÅLLÖ kussen 20.-/st. De overtrek 
is makkelijk schoon te houden omdat deze afneembaar is voor de machinewas. 
Hoes: 100% polyester. Vulling: polyether. 62×62 cm. Beige. 002.600.74  03 
ÄPPLARÖ tafel/voetenbank element 40.- Te gebruiken als tafel of als kruk voor 
het verlengen van het 1-zitselement uit dezelfde serie. Massief acacia. Designer: 
K .Hagberg/M. Hagberg. 63×63 cm. 28 cm hoog. Bruin. 802.134.46  04 HÅLLÖ 
kussen 10.-/st. Met dit kussen als rugkussen of armleunkussen kan je het 
zitcomfort van je tuinbank of -stoel nog verder verhogen. De overtrek is makkelijk 
schoon te houden omdat deze afneembaar is voor de machinewas. Hoes: 100% 
polyester. Vulling: polyether. 60×40 cm. Beige. 002.616.72

03 ÄPPLARÖ tafel/voetenbank 
element

40.-

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ zitbankcombinatie

240.-

02 HÅLLÖ kussen

20.-/st.

Haal het kussen van de 
ÄPPLARÖ voetenbank en 

je hebt een tafel.

04 HÅLLÖ kussen

10.-/st.
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01 ESBJÖRN stoel 89.95 De stoel 

is extra comfortabel omdat deze 

armleuningen en een afgeronde 

rugleuning heeft. Blank gelakt massief 

beuken. Designer: E. Strandmark/

J. Karlsson. 59×55 cm. 71 cm hoog. 

Zwart. 502.011.95  

02 ALHEDE vloerkleed, hoogpolig 
49.95 De dichte, dikke pool is geluid-

dempend en zacht om op te lopen. 

Het vloerkleed is machinaal geweven. 

Pool: 100% polypropeen. Onderkant: 

synthetische latex. 80×150 cm. Ecru. 

302.225.23

03 STOCKHOLM 3-zitsbank 1.599.-
Zeer duurzaam, zacht volnerfeer met 

een natuurlijk uiterlijk. Designer: Niels 

Gammelgaard. 211×88 cm. 80 cm hoog. 

Seglora naturel. 802.450.51    

04 HEMNES tafeltje 59.95 Blank ge-

lakt, gebeitst massief grenen. Designer: 

Carina Bengs. 55×55 cm. 50 cm hoog. 

Zwartbruin. 201.762.82  

05 HEKTAR staande lamp van 69.95  
voor 49.95 De oversized lampenkap 

geeft goed, geconcentreerd licht om 

bij te lezen en een goede algemene 

verlichting voor kleinere gebieden. Met 

poederlak afgewerkt staal en kunst-

stof. Designer: Ola Wihlborg. 180 cm 

hoog. 002.153.07  IKEA. Model G1014 

HEKTAR. In deze lichtarmatuur kunnen 

lampen met de volgende energieklassen 

worden gebruikt: A++ tot D.   

06 STOCKHOLM kussen 12.95 
Katoenfuweel; geeft extra glans en soe-

pelheid; voelt zacht en prettig aan tegen 

de huid. Designer: Anna Sörensson. 

55x55 cm. Zwart/wit. 301.032.33

›Eigenlijk heb je 
niet veel nodig. Met 
een paar goede 
meubels kan je - als 
je het slim aanpakt 
- jaren doen. Ga 
voor duurzame 
materialen en 
tijdloze ontwerpen, 
dan gaat het 
vanzelf.‹

Leer blijft jarenlang mooi, 
en het wordt er met de tijd 
alleen maar mooier op.   

02

03 STOCKHOLM 3-zitsbank

1.599.-

04 HEMNES tafeltje

59.95

01 ESBJÖRN stoel

89.95

06

05 HEKTAR staande lamp
 van 69.95 voor 

49.95
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01 Nieuw RÅSKOG roltafel 49.95 
Met poederlak afgewerkt staal. Desig-

ner: Nike Karlsson. 35×45 cm. 78 cm 

hoog. Beige. 202.718.92

02 STRANDMON oorfauteuil 199.- 
Je kan echt ontspannen en genieten 

omdat de hoge rugleuning van deze fau-

teuil je nek extra steun geeft. Bekleding: 

katoen, linnen, viscose en polyester. 

82×96 cm. 101 cm hoog. Svanby grijs. 

502.434.83  

03 INGATORP uittrekbare tafel 
329.- Uittrekbare eettafel met 1 

inlegblad; biedt plaats aan 4-6 personen 

en je kan de grootte van de tafel naar 

behoefte aanpassen. Blank gelakt, 

gebeitst massief grenen. Designer: 

Carina Bengs. Ø110/155 cm. 74 cm 

hoog. Zwart. 802.170.72    

04 HEMNES nachtkastje 49.95 Blank 

gelakt, gebeitst massief grenen. Desig-

ner: Nike Karlsson. 46×35 cm. 70 cm 

hoog. Rood. 501.241.59

05 EKTORP voetenbank 149.- De 

overtrek is afneembaar en machine-

wasbaar, en dus eenvoudig schoon 

te houden. Hoes: 53% linnen en 47% 

viscose. 82×62 cm. 44 cm hoog. Risane 

naturel. 499.085.09  

06 EKTORP fauteuil 249.- De over-

trek is afneembaar en machinewasbaar, 

en dus eenvoudig schoon te houden. 

Bekleding: 100% katoen. 104×88 cm. 

88 cm hoog. Mobacka beige/rood. 

690.067.64  

07 HEMNES vitrinekast 249.-/st. 
Door de verstelbare planken kan je de 

opberger aanpassen aan de behoefte. 

Blank gelakt, gebeitst massief grenen 

en gehard glas. Designer: Carina Bengs. 

90×37 cm. 197 cm hoog. Witgebeitst. 

902.135.87

01 03

04

02 STRANDMON oorfauteuil

199.- 06 EKTORP fauteuil

249.-

05 EKTORP voetenbank

149.-

07 HEMNES vitrinekast

249.-/st.

›Vergeet de zitbank 
en kies in plaats 
daarvan voor fau-
teuils. Of je nou 
alleen woont of niet. 
Als je echt lekker 
wilt zitten, mag 
je best een beetje 
egoïstisch zijn en 
kies je de stoel die 
het beste bij je past.‹
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›Creëer een 
extra kamer in de 
woonkamer - een 
voor de kinderen en 
een voor jullie. Zo 
kan iedereen zijn 
eigen gang gaan.‹

01 IKEA 365+ BRASA staande/
leeslamp 69.95 Geeft gericht licht 

waarbij je perfect kan lezen. Staal en 

aluminium. Designer: A. Nilsson/H. 

Preutz/T. Eliasson. 180 cm hoog.  

101.488.26   IKEA. Model G0718 IKEA 

365+ BRASA. In deze lichtarmatuur 

kunnen lampen met de volgende ener-

gieklassen worden gebruikt: C tot E. 

Deze lichtarmatuur wordt verkocht met 

een lamp met energieklasse: C.

02 NOCKEBY 2-zitsbank met chaise 
longue rechts 999.- De overtrek is 

afneembaar en machinewasbaar, dus 

eenvoudig schoon te houden. Syntheti-

sche vezels/katoen, wol en getint, blank 

gelakt beuken. 277×97/175 cm. 66 cm 

hoog. Tenö lichtgrijs. 490.206.43  

03 STOCKHOLM kussenovertrek 
6.99 Katoensatijn heeft een zacht, 

glad en lichtglanzend oppervlak. Voor 

binnenkussens van 50x50 cm. 100% ka-

toen. Designer: Maria Vinka. 50×50 cm. 

Beige. 602.588.79

04 BOKSEL salontafel 129.- De 

bovenplaat van gehard glas beschermt 

het oppervlak tegen vlekken. Blank 

gelakt, gebeitst essenfneer en gehard 

glas. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

79×79 cm. 42 cm hoog. Zwartbruin. 

602.071.54  

05 GÅSER vloerkleed, hoogpolig
139.- Slijtvast, vlekbestendig en 

onderhoudsvriendelijk omdat het kleed 

is gemaakt van synthetische vezels. Het 

vloerkleed is machinaal geweven. Pool: 

100% polypropeen. Onderkant: synthe-

tische latex. 170×240 cm. Donkergrijs 

802.307.90

06 EKERÖ fauteuil 129.- Vaste 

bekleding: 100% polyester. Designer: 

Eva Lilja Löwenhielm. 70×73 cm. 75 cm 

hoog. Skiftebo geel. 002.628.79

01

03

04

02 NOCKEBY 2-zitsbank met 
chaise longue rechts

999.-

De NOCKEBY zitmeubel-
serie biedt super comfor-
tabele ondersteuning. De 
stevige zitkussens hebben 
namelijk binnenvering.    

06 EKERÖ fauteuil

129.-

Transportservice
Laat ons je aankopen thuisbezorgen 

of huur een aanhangwagen.   

 Kijk op IKEA.nl/services of 
vraag ernaar in de winkel.

05
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›Jij hebt jouw 
zitbank en ik die 
van mij. Ideaal. Zo 
heeft iedereen zijn 
eigen ruimte in de 
woonkamer.‹

01 FRIHETEN hoekslaapbank 399.- 
Opbergruimte onder de chaise longue. 
De deksel blijft openstaan zodat je er 
makkelijk en veilig dingen in kan doen 
of uit kan halen. Vaste bekleding: 100% 
polyester. 230×151 cm. 66 cm hoog. 
Bedmaat 140×204 cm. Skiftebo cerise. 
902.432.59  

02 Nieuw IKEA PS 2014 opberg-
module 25.-/st. Creëer je eigen unieke 
opberg- en display-combinatie door 
de elementen en deksels naar eigen 
inzicht te combineren. Met poederlak 
afgewerkt staal en bamboe. Designer: 
Tomás Alonso. 60×30 cm. 35 cm hoog. 
Bamboe/wit. 402.776.09  Bamboe/don-
kerrood. 502.683.98  

03 SVARTÅSEN laptophouder 
19.95/st.  Het werkvlak is eenvoudig in 
hoogte verstelbaar; gewoon draaien aan 
de gemakkelijk bereikbare knop op het 
onderstel. Voor laptops tot 17”. Met poe-
derlak afgewerkt staal en met poederlak 
afgewerkt oppervlak. Designer: Karl 
Malmvall. 60×50 cm. 40–74 cm hoog. 
Zwart. 402.421.77

04 GURLI kussenovertrek 3.49
Door de rits is de hoes makkelijk 
afneembaar. Voor binnenkussens van 
50x50 cm. 100% katoen. 50×50 cm. 
Oranje. 802.368.48 

05 KLIPPAN 2-zitsbank 199.- De 
overtrek is afneembaar en machinewas-
baar, dus eenvoudig schoon te houden. 
Bekleding: 100% katoen. 180×88 cm. 
66 cm hoog. Randviken veelkleurig. 
290.065.96  

06 KLIPPAN 2-zitsbank 169.- De 
overtrek is afneembaar en machinewas-
baar, dus eenvoudig schoon te houden. 
Bekleding: 100% polyester. 180×88 cm. 
66 cm hoog. Vissle groen. 490.106.20  

07 HAMPEN vloerkleed, hoogpolig 
8.99 Door de lange pool kan je meer-
dere vloerkleden aan elkaar verbin-
den, zonder dat de naad zichtbaar is. 
80x80 cm. Roze. 602.593.03

04

Als een van de zitbanken een 
slaapbank is, kan er altijd 

iemand blijven logeren.   

03 SVARTÅSEN laptophouder

19.95
/st.

02   IKEA PS 2014  
opbergmodule

25.-/st.

05 KLIPPAN 2-zitsbank 

199.-

06

01

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl

07
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›Er is altijd wel een 
plek te vinden waar 
je kan ontspannen. 
Maak gebruik van de 
vloer en de muur en 
je houdt ruimte over 
voor je eigen stoel.‹

01 BESTÅ open kast met deur 
50.-/st. Met folie overtrokken op-
pervlak. 60×40 cm. 64 cm hoog. Vara 
zwartbruin.  490.129.35  Knoppen, 
drukbeslag en verlichting worden apart 
verkocht.

02 BESTÅ open kast met deur 
70.- Met folie overtrokken opper-
vlak. 60×40 cm. 128 cm hoog. Vara 
zwartbruin.  190.132.67  Knoppen en 
drukbeslag worden apart verkocht.

03 KIVIK 2-zitsbank 329.- De zitbank 
kan door de afneembare armleuningen 
eenvoudig worden aangebouwd met één 
of meer chaise longues. Bekleding: 65% 
polyester en 35% katoen. 190×95 cm. 
83 cm hoog. Orrsta donkerblauw. 
190.114.71  

04 VEJMON salontafel 119.- Blank 
gelakt, gebeitst essenfneer. Desig-
ner: Ehlén Johansson. Ø90 cm. 47 cm. 
Zwartbruin. 601.366.80

05 KIVIK chaise longue 280.- De 
chaise longue kan vrijstaand worden 
gebruikt of worden gecombineerd met 
de zitbanken en het zitelement uit de 
zitmeubelserie. Bekleding: 65% polyes-
ter en 35% katoen. 90×163 cm. 83 cm 
hoog. Orrsta donkerblauw. 290.114.42

06 STOCKHOLM vloerkleed, glad 
geweven 299.- Dit kleed heeft een 
slijtvast en vuilafstotend wollen opper-
vlak, waardoor het uitermate geschikt 
is voor de woonkamer of voor onder de 
eettafel. Slijtvlak: 100% zuiver scheer-
wol. Schering: 100% katoen. Designer: 
Kazuyo Nomura. 250×350 cm. Bruin. 
602.290.33

07 POÄNG fauteuil 189.- Gelaagd en 
vormgebogen beuken biedt een comfor-
tabele vering. Bekleding: door en door 
geverfd, generfd leer 68×82 cm. 100 cm 
hoog. Zwartbruin/Robust donkerbruin. 
598.291.25

01

06

Met kasten én planken 
gebruik je alle ruimte aan 
de muur.  

04 VEJMON salontafel

119.-
07 POÄNG fauteuil

189.-

03 KIVIK 2-zitsbank

329.-

Met gordijnen die het licht 
tegenhouden kan je beter 
tv-kijken.

02

05
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›Kies eerst de 
meubels die je 
nodig hebt. Zorg 
dan voor sfeer met 
kussens en textiel. 
En met accessoires 
laat je zien wat 
jouw stijl is.‹

01 EKTORP TULLSTA fauteuil 99.95 
De overtrek is afneembaar en machi-

newasbaar, en dus eenvoudig schoon 

te houden. Bekleding: 100% katoen. 

80×70 cm. 77 cm hoog. Naturel/

Blekinge wit. 198.176.57  

02 EKTORP 2-zitsbank 279.- De 

overtrek is afneembaar en machine-

wasbaar, en dus eenvoudig schoon te 

houden. Bekleding: 65% polyester en 

35% katoen. 179×88 cm. 88 cm hoog. 

Tygelsjö beige. 099.325.87  

03 ÅDUM vloerkleed, hoogpolig 
149.- Slijtvast, vlekbestendig en 

onderhoudsvriendelijk omdat het kleed 

is gemaakt van synthetische vezels. 

Pool: 100% polypropeen. Onderkant: 

synthetische latex. 200×300 cm. Ecru. 

001.856.40

04 VITTSJÖ salontafel 49.95 Met 

poederlak afgewerkt staal, gehard glas 

en oppervlak met folie. Designer: Johan 

Kroon. Ø75 cm. 45 cm hoog. Zwart-

bruin. 802.133.09  

05 BORGSJÖ open kast 49.95/st. 
2 verstelbare planken; de afstand is 

naar behoefte aan te passen. Met folie 

overtrokken oppervlak. Designer: 

Carina Bengs. 75×42 cm. 93 cm hoog. 

Wit. 902.209.41

06 VITTSJÖ laptoptafel 29.95 Tafels 

met werkruimte en opbergmogelijkheid 

voor een laptop veranderen een 

beperkte ruimte in een praktische 

werkplek. Met poederlak afgewerkt 

staal, gehard glas en oppervlak 

met folie. Designer: Johan Kroon. 

100×36 cm. 74 cm hoog. Zwartbruin. 

802.213.52  

06

EKTORP hoezen zijn er in 
verschillende kleuren en 
materialen. Dus wil je een 
keer heel wat anders, dan 
hoef je alleen maar de hoes 
te verwisselen.

05  BORGSJÖ open kast

49.95
/st.

01 EKTORP TULLSTA 
fauteuil

99.95

Verzamel- en transport-
service 
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.

03

02 EKTORP 2-zitsbank

279.-

04 VITTSJÖ salontafel

49.95



Eten 
Eten wordt nog lekkerder als je er samen van kan 
genieten. En als je allemaal comfortabel zit. Daarom 
hebben we hoge stoelen voor kinderen, zachte 
zittingen voor etentjes die eindeloos duren en een 
tafel die je zo uitklapt om plaats te maken voor meer. 
Meer vrienden, meer gezelligheid, meer spelletjes, 
meer gesprekken en al die andere dingen die je 
samen aan tafel doet.  

DINERA schaal
Strak, simpel en van duurzaam, mat geglazuurd steengoed 
- deze schalen kan je echt overal voor gebruiken. Het zijn 
ideale yoghurtkommen, maar ze doen het ook goed als 
chipsbakje of schaal voor gehaktballetjes. Dankzij de 
ingetogen kleuren passen DINERA schalen overal mooi bij en 
zijn ze geschikt voor elke gelegenheid. De schalen kunnen in 
de magnetron en de vaatwasser, en je stapelt ze zo op. 

DINERA schaal Designer: Susan Pryke. Ø14 cm. 

Beige. 200.570.57

1.49
/st.
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01 ÄPPLARÖ serie Massief acacia. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Klapstoel 35.- De stoel is eenvoudig inklapbaar en op te bergen. Daardoor 

ideaal voor extra gasten aan tafel. 45×58 cm. 87 cm hoog. 102.085.37  Klaptafel 
79.95 Met de 2 klapdelen kan je de grootte van de tafel naar behoefte aanpassen. 

Plaats voor 2-4 personen. 62x20/77/133 cm. 71 cm hoog. 502.085.35  02 JÄRA 
lampenkap 29.95  Met een lampenkap van textiel kan je een gezellige sfeer in 

huis creëren en een gelijkmatig, decoratief licht. Ophanging wordt apart verkocht. 

Staal. 80% polyester en 20% katoen. Ø55 cm. 36.5 cm hoog. 402.414.89  03 
BJURSTA uittrekbare tafel 129.- Uittrekbare eettafel met 2 inlegbladen; biedt 

plaats aan 4-8 personen en je kan de grootte van de tafel naar behoefte aanpassen. 

Spaanplaat, essenfneer. Designer: Tord Björklund. 84x140/180/220 cm. 

74 cm hoog. 301.162.64  04 NILS armleunstoel 89.95/st. De bekleding is 

machinewasbaar. 100% katoen. 60×57 cm. 80 cm hoog. Zwart/wit. 498.487.04  05 
HEMNES vitrinekast 249.- De deuren met ingebouwde demper gaan langzaam 

en zachtjes dicht. Incl. 1 vaste en 4 verstelbare planken. Blank gelakt, gebeitst 

massief grenen en gehard glas. Designer: Carina Bengs. 90×37 cm. 197 cm hoog. 

802.135.83  

Je huis is groter dan je denkt. 
Als je de tafel door laat lopen naar 
buiten, is er plek voor iedereen. 02

01 ÄPPLARÖ klapstoel 

35.-

Iedereen is welkom
- helemaal met deze tafel 
die je groter maakt als er 
meer mensen zijn.

03 BJURSTA uittrekbare tafel 

129.-

Geknoeid? Niets aan 
de hand. De hoezen 

kunnen in de was.

04 NILS armleunstoel  

89.95
/st.

05



04

05
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›Twee tafels zijn 
handiger dan 
één. Combineer 
ze en breng al je 
lievelingsactiviteiten 
en -mensen bij 
elkaar. Eten, 
spelen, werken, 
bijpraten, tekenen… 
het kan allemaal 
tegelijkertijd!‹

01 ANTILOP kinderstoel met veilig-
heidsriempje 9.99 Eenvoudig uit el-

kaar te halen, eenvoudig mee te nemen. 

Incl. veiligheidsgordel. polypropeen 

en staal. 58×90 cm. Wit/zilverkleur. 

890.417.09   

02 NORNÄS bank 79.95 Massief 

grenen is een natuurmateriaal dat in 

de loop der jaren steeds mooier wordt 

en een geheel eigen karakter krijgt. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

38x138 cm. 45 cm. 902.868.47  

03 NORNÄS tafel 179.-/st. Massief 

grenen is een natuurmateriaal dat in 

de loop der jaren steeds mooier wordt 

en een eigen, uniek karakter krijgt. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

88x161/221 cm. 74 cm. 302.868.45 

04 IDOLF stoel 59.95/st. Door 

de voorgevormde rugleuning zit je 

comfortabel. Blank gelakt beukenfneer. 

Designer: Ola Wihlborg. 42×47 cm. 

80 cm hoog. Wit. 402.288.12

05 METOD kasten Beschikbaar in 

verschillende maten en deuropties.

 Kijk voor meer informatie over 
METOD keukens op pagina 141.

06 Nieuw IKEA PS 2014 hanglamp 
49.95 Kunststof.  Ø35 cm. Designer: 

David Wahl. Wit/oranje. 302.798.83  
IKEA. Model T1231 IKEA PS 2014.  In 

deze lichtarmatuur kunnen lampen met 

de volgende energieklassen worden 

gebruikt: A++ tot D. 

07 IKEA PS 2014 geplastifceerde 

stof 6.99/m De stof is bedekt met een 

laag acryl en is makkelijk schoon te hou-

den - gewoon even afnemen of wassen 

in de machine. Turkoois/wit. 602.694.44

08 IKEA PS LÖVÅS 2-zits slaap-
bank 299.- Wordt in een handomdraai 

een groot 2-persoonsbed. Gräsbo wit. 

198.743.89

06    IKEA PS 2014 
hanglamp

49.95

In METOD 
kasten kan je 

natuurlijk ook al 
je knutselspullen 

kwijt.

02 NORNÄS bank 

79.95

03 NORNÄS tafel

179.-/st.

Zet verschillende stoelen 
aan de tafel en iedereen kan 
zitten - hoe oud je ook bent, 

en wat je ook gaat doen.

01 ANTILOP kinderstoel 
met veiligheidsriempje 

9.99

07

08
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›Maak van een 
hoek in je keuken 
een eethoek. Klein 
kan namelijk heel 
gezellig én praktisch 
zijn.‹

01 FÖRHÖJA bovenkast 
12.95/st. Kan onder een bovenkast of 

aan de muur gehangen worden. Gelakt 

oppervlak. 30×20 cm. 30 cm hoog. 

502.523.59  

02 FOTO hanglamp 9.99 De lamp 

geeft een aangenaam licht tijdens het 

eten en verspreidt een goed, gericht 

licht. Gelakt aluminium. Ø25 cm. 

202.373.08

IKEA. Model T0703 FOTO. In deze 

lichtarmatuur kunnen lampen met 

de volgende energieklassen worden 

gebruikt: A++ tot D.  

03 LERHAMN tafel 59.95 Blank 

gelakt, gebeitst massief grenen. 

74×74 cm. 73 cm hoog. Licht antiek-

beits/wit gebeitst. 802.642.71  

04 LERHAMN stoel 29.95/st. Blank 

gelakt massief grenen. 42×49 cm. 

85 cm hoog. 202.594.23  

05 BLANDA serveerschaal 0.99/
st. De serveerschalen uit de BLANDA 

serie zijn verkrijgbaar in verschillende 

materialen en afmetingen en zijn naar 

smaak en behoefte te combineren. 

Glas. Designer: Anne Nilsson. Ø12 cm. 

100.572.51  

06 BEKVÄM trapje, 3 tredes 29.95 
Inklapbaar; kan ruimtebesparend 

opgeborgen worden. Massief beuken. 

Max. belasting 100 kg. 63 cm hoog. 

901.904.11  

07 STUVA bank 30.- Staat door de 

meegeleverde verstelbare doppen ook 

stabiel op ongelijke vloeren. Met folie 

overtrokken oppervlak. 90×50 cm. 

50 cm hoog. 301.286.29  

08 POTATIS sierpot 29.95/st. 
Binnenpot van kunststof, waardoor 

de pot waterdicht is. Waterhyacint en 

kunststof. Designer: Nike Karlsson. Max. 

diameter binnenpot 32 cm. 35 cm hoog. 

702.076.48

03 LERHAMN tafel

59.95

01 FÖRHÖJA bovenkast

12.95
/st.

05 BLANDA serveerschaal

0.99
/st.

02

04

06

07

08 POTATIS sierpot 

29.95
/st.

Geknoeid? Geen probleem. 
De hoes is afneembaar en 

kan in de wasmachine.
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01 IKEA 365+ theekop en schotel 3.29 Gemaakt van veldspaatporselein, 

waardoor het kopje bestand is tegen stoten en slijtvast is. Designer: Susan Pryke.  

36 cl. Wit. 863.210.10  02 INGATORP klaptafel 129.- Tafel met klapdelen; biedt 

plaats aan 2-4 personen en je kan de grootte van de tafel naar behoefte aanpas-

sen. Gelakt oppervlak. Designer: Carina Bengs. 78x59/88/117 cm. 74 cm hoog. 

Wit. 102.224.06  03 AGEN fauteuil 29.95 Handgeweven; ieder meubel is uniek. 

Uitstekend te completeren met het stoelkussen NORNA voor extra zitcomfort. 

Blank gelakt bamboe en rotan. 58×56 cm. 79 cm hoog. 500.583.76  04 SVELVIK 
onderstel slaapbank 199.- Twee functies - overdag een bank en ‘s nachts een 

bed. Exclusief matras en bedtextiel. Met poederlak afgewerkt staal. 88×207 cm. 

117 cm hoog. Bedformaat 80×200 cm. Zwart. 402.084.75  05 RANARP hang-
lamp 19.95 Geeft gericht licht; handig voor het verlichten van bv. de eettafel of de 

bartafel. Met poederlak afgewerkt staal en kunststof. Ø23 cm.  Ecru. 202.313.11  

IKEA. Model T1224 RANARP. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende 

energieklassen worden gebruikt: A++ tot D.   

Dit is de gezelligste plek van je 
huis. Hier kan je slapen, en als je 
een tafeltje aanschuift, ook lekker 
zitten en eten.

02

05

04 SVELVIK onderstel slaapbank

199.-

Met deze klaptafel heb je altijd 
een plek om te eten, te werken 

of een spelletje te doen.  

01 IKEA 365+ theekop en schotel

3.29

03 AGEN fauteuil

29.95

Een slaapbank is een ideale 
plek voor onverwachte 

logés of een dutje 
‘s middags.



Zin in een kruiden-
tuin? Die heb je zo 
gemaakt van een 
paar plastic fessen 
en een laagje stenen 
en grond.   

Van theedoeken maak 
je unieke opbergzakken 
voor de IVAR stellingkast. 
Op elkaar leggen, randen 
dichtstikken en klaar!
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›Maak van iets ouds 
zo weer iets nieuws. 
Geef je meubels 
een tweede leven 
met verf, textiel of 
andere materialen 
die je mooi vindt.‹

01

02

03

03

04

04

02

01 IVAR kast

59.95

Dit witte tafelblad is een 
leeg schilderdoek met 
ruimte voor al je ideeën.

06 IKEA PS 2014 bank

49.95

05 LINNMON/ODDVALD 

tafel

39.95

01 IVAR kast 59.95 Hier blauw 

geverfd en aan de binnenkant bekleed 

met krantenpapier. Verstelbare planken, 

de afstand is naar behoefte aan te pas-

sen. Massief grenen. 80×30 cm. 83 cm 

hoog. 400.337.63   

02 TROFAST wandopberger 41.95 

Praktische opberger voor allerlei kleine 

spullen. Blank gelakt massief grenen en 

plastic. 93×21 cm. 30 cm hoog. Grenen/

wit. 098.563.00  

03 ELLY theedoek 1.79/4 st. De 

kleuren blijven ook na veel wasbeurten 

mooi omdat het katoen van geverfd 

garen is. Elke theedoek heeft een ander 

design. 100% katoen. 50×65 cm. Wit/

blauw. 700.696.37  

04 IVAR zijsteun 18.-/st. Onbehan-

deld massief hout is een slijtvast na- 

tuurmateriaal. Dit kan je nog duurzamer 

en onderhoudsvriendelijker maken door 

het oppervlak te behandelen met olie 

of was. Massief grenen. 50×226 cm. 

874.894.09  

05 LINNMON/ODDVALD tafel 

39.95 Voorgeboorde gaten voor poten; 

eenvoudig te monteren. Incl. kunststof 

pluggen die het tafelblad op z’n plaats 

houden. 150×75 cm. 73 cm hoog. Wit/

zwart 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 bank 49.95 De 

zitting is extra duurzaam voor gebruik 

buiten doordat het oppervlak is gemaakt 

van hogedruklaminaat. Plaats voor 2-3 

personen. Hogedruklaminaat. Designer: 

Mathias Hahn. 130×30 cm. 45 cm. Wit. 

102.594.85  
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›Met open kasten 
kan je een ruimte 
heel goed verdelen 
in een eet- en een 
zitgedeelte. En 
bovendien heb je 
bergruimte waar je 
vanaf twee kanten 
bij kan.‹

01 BÖJA hanglamp 59.95  Met de 
hand gemaakt; elke lampenkap is uniek. 
Bamboe en vernikkeld geborsteld staal. 
Designer: Maria Vinka. Ø42 cm.  
401.522.80  IKEA. Model T0801 BÖJA. 
In deze lichtarmatuur kunnen lampen 
met de volgende energieklassen worden 
gebruikt: A++ tot D.

02 AGAM juniorstoel 39.95 Juiste 
zithoogte voor de eettafel. Aanbevo-
len voor kinderen vanaf 3 jaar. Gelakt 
massief beuken. 41×43 cm. 79 cm hoog. 
Zwart. 702.535.41  

03 GLIVARP uittrekbare tafel 249.- 
De glasplaat laat licht door, waardoor 
de tafel minder groot overkomt en ook 
in kleinere ruimtes tot z’n recht komt. 
Plaats voor 4-6 personen. Glas, staal en 
aluminium. Designer: Carl Öjerstam. 
85x125/188 cm. 74 cm hoog. Trans-
parant/verchroomd. 302.175.26  

04 TOBIAS stoel 79.95/st. Door de 
veerkrachtige zitting en rugleuning zit 
je comfortabel en ontspannen. Ver-
chroomd staal en kunststof. Designer: 
Carl Öjerstam. 55×56 cm. 82 cm hoog. 
Transparant/verchroomd. 201.150.38  

05 KALLAX open kast 79.95/st. Kies 
of je hem horizontaal of verticaal wilt 
plaatsen en hem wilt gebruiken als kast 
of dressoir. Prima te combineren met 
de KALLAX inzet, wordt apart verkocht. 
Gelakt oppervlak. Designer: Tord 
Björklund. 77×39 cm. 147 cm hoog. 
Hoogglans rood. 802.788.38

06 OSTED vloerkleed 59.95 Glad ge-
weven. 160x230 cm. Bruin. 802.703.09

03 GLIVARP uittrekbare tafel

249.-

04 TOBIAS stoel

79.95
/st.

02

Makkelijk zelf uit te trekken 
en aan te passen naar een 
tafel voor 6 personen.

Transportservice
We leveren je aankopen thuis af.

 Kijk op IKEA.nl of vraag ernaar 
in de winkel.

01

06

05 KALLAX open kast

79.95
/st.



Keuken 
Voor je ideale keuken bestaat geen recept. Want 
jouw droomkeuken is net zo uniek als jij. Maar hoe 
mooi je keuken ook is, in een goede keuken is koken 
leuker, samen eten gezelliger en schoonmaken 
makkelijker. Daarom hebben we oplossingen 
waarmee je alles uit de ruimte, je budget én je tijd 
kan halen. Kwaliteit staat natuurlijk voorop - want 
in je keuken komt alles en iedereen samen.  

VARIERA bakken
Deze vrolijk gekleurde bakken zijn je houvast voor een perfect 
opgeruimde keukenplank of -lade. Elke bak heeft twee handgrepen, 
zodat je hem overal mee naar toe kan nemen. Doordat de bak open is, 
overzie je meteen wat erin zit. Dankzij de afgeronde hoeken zien de 
bakken er leuk uit, en zijn ze bovendien makkelijk schoon te maken.  

VARIERA bak Kunststof en rubber. Designer: Marcus Arvonen. 

24×17 cm. 11 cm hoog. Diverse heldere kleuren. 102.411.60

3.99
/st.

 Winkel online op IKEA.nl
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›Samen koken? Of 
gewoon gezellig bij 
elkaar zijn? Een open 
keuken is ideaal als 
je een gezin hebt. 
Met ons METOD 
keukensysteem 
maak je de keuken 
precies zoals je hem 
hebben wilt.‹

01 Nieuw METOD keuken met  Nieuw 01 Nieuw METOD keuken met 
Nieuw Nieuw VEDDINGE witte deuren, 
ladefronten, Nieuw Nieuw ladefronten, Nieuw 
zachtsluitende lades en Nieuw Nieuw 
TUTEMO open kasten 2.240.- 
METOD kastframes afgewerkt met 
wit melaminefolie. VEDDINGE deuren 
afgewerkt met verf. MAXIMERA
lades zijn afgewerkt met verzinkt staal 
en melaminefolie. TUTEMO open kast 
afgewerkt met verf in grijs, rood en geel. 
Hier met ULVSBO witte poederlak stalen
handgrepen en EKBACKEN dubbelzijdig 
werkblad in rood/wit met witte rand.

02 FJÄLKINGE wandmeubel 129.-/
st. De planken zijn in hoogte verstelbaar 
en de opberger is eenvoudig aan te 
passen aan wat je wilt opbergen. Incl. 4 
planken. Met poederlak afgewerkt staal. 
Designer: Ehlén Johansson. 118×35 cm. 
193 cm hoog. Wit. 602.216.83  

03 EKBACKEN werkblad, tweezij-
dig 39.- Het werkblad heeft aan de 
boven- en onderkant een verschillend 
uiterlijk. Hogedruklaminaat op basis 
van melamine. 186×63.5 cm. Rood/wit 
met witte rand. 002.743.68  OLOV poot 
verstelbaar 10.-/st. Door de verstel-
bare poten is de werkhoogte verstelbaar 
van 60-90 cm. Met poederlak afgewerkt 
staal. Zwart. 302.643.01

Niet iedereen wil dezelfde 
keuken. Met METOD lage 

kasten maak je ruimte voor 
je boodschappentas, of een 

extra zitplaats.

Transportservice
Laat ons je aankopen thuis-
bezorgen of huur een 
aanhangwagen.   

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.

02 FJÄLKINGE 
wandmeubel

129.-/st.

01  METOD/VEDDINGE 
keuken:

2.240.-
Voor apparatuur (oven, 
magnetron, kookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser en 
koelkast/vriezer) bij de prijs 
optellen:

2.274.-
 Kijk voor meer 

informatie over onze 
keukenmontageservice op 
IKEA.nl/keukenmontage

22m

Met je eigen combinatie 
van een tafelblad en poten 
maak je zo een eettafel in je 
keuken.   

03
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01 GRUNDTAL containers Voor de GRUNDTAL stang. Roestvrij staal. Designer: 
Mikael Warnhammar. Bakje 9.99/st. 13×13 cm. 28 cm hoog. 302.266.96  Bakje 
17.95/st. 25×13 cm. 28 cm hoog. 902.266.98  02 Nieuw METOD keuken met 
Nieuw GREVSTA roestvrij stalen deuren, ladefronten Nieuw FÖRVARA 
lades en Nieuw LIMHAMN poten  961.- METOD kastframes afgewerkt met wit 
melaminefolie. GREVSTA deuren en lades van roestvrij staal en melaminefolie. 
FÖRVARA lades afgewerkt met melaminefolie en poedergelakt staal. LIMHAMN 
poten van roestvrij staal. Hier met BLANKETT aluminium handgrepen en SÄLJAN 
wit laminaat werkblad.  03 FLYTTA roltafel 159.- Voor extra opberg-, afzet- en 
werkruimte. Roestvrij staal. Designer: Nicholai Wiig Hansen. 98×57 cm. 86 cm hoog. 
000.584.87  04 DIMPA tas voor afvalscheiding, set van 4, 4.99 100% polypro-
peen. 101.801.33  05 LIMHAMN wandplank 9.99/st. Planken van roestvrij staal, 
een hygiënisch, sterk en duurzaam materiaal dat makkelijk schoon te houden is. 
Designer: Jon Karlsson. 60×20 cm. 7 cm hoog. 401.777.18  06 GRUNDTAL serie 
roestvrij staal. Designer: Mikael Warnhammar. Stang 2.99/st. Maakt werkruimte 
op het werkblad vrij. 002.135.39  Plank 5.99/st. 25×13 cm. 20 cm hoog. 302.197.09  
S-haak 1.99/5 st. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes. 7 cm hoog. 700.113.97  

Je keuken moet passen bij jouw 
manier van koken. Snijd en spoel 
je veel? Begin je keukenontwerp 
dan met werkbladen op verschil-
lende hoogtes.

06

Alles binnen handbereik 
met de ingrediënten en 
keukenspullen op planken.   

Met onderkasten op poten 
oogt je keuken fris en 
modern en maak je ‘m 
meteen makkelijker schoon. 

05 LIMHAMN wandplank

9.99
/st.

04

01

02  METOD/GREVSTA 
keuken:

961.-
Voor apparatuur (vaatwasser 
en koelkast/vriezer) bij de prijs 
optellen:

688.-
 Kijk voor meer 

informatie over onze 
keukenmontageservice op 
IKEA.nl/services  

6m

03
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›Stijl is geen kwestie 
van geld. Gebruik 
onverwachte 
materialen en geef
je keuken een 
persoonlijk tintje.‹

01 FYNDIG witte keuken 198.- De 
elementen en de fronten zijn afgewerkt 
met melaminefolie dat krasbestendig 
en eenvoudig schoon te maken is. Hier 
met LOSJÖN hangers en FYNDIG wit 
laminaat werkblad.  

02 LOSJÖN hanger 5.99/5 st. Een-
voudig te monteren, de knoppen kunnen 
met dubbelzijdig tape of met schroe-
ven aan de muur worden bevestigd. 
PET-kunststof. Designer: Maria Vinka. 
Diverse kleuren. 902.257.93

03 ADDE stoel van 12.- voor 9.99 
Hier versierd met gele linten. De stoelen 
zijn stapelbaar, zodat ze minder plaats 
innemen als ze niet worden gebruikt. 
Staal en polypropeen. Designer: Marcus 
Arvonen. 39×47 cm. 77 cm hoog. Zwart. 
902.142.85  

04 HEAT onderzetter 1.59/3 st. 
Kurk. Ø19 cm. 870.777.00  

01 FYNDIG keuken:

198.-
Voor apparatuur (oven, 
kookplaat, afzuigkap en 
koelkast/vriezer) bij de prijs 
optellen:

626.-

5m

Zo geef je helemaal 
je eigen draai aan je 

eetkamerstoelen.

Een ideetje dat blijft hangen 
— maak met decoratief 
plakband je eigen ontwerp.

Je kan deze kleurige 
hangers met dubbelzijdig 
tape aan de wand monteren 
of met schroeven, als je er 
zwaardere dingen aan wilt 
hangen.  

04 HEAT onderzetter 1.59/3 st.

02 03

ADDE stoel 12.- 

9.99
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01  BOTKYRKA wandplank 29.95/st. Met de wandplank zijn spullen die je elke 
dag nodig hebt makkelijk te zien en te pakken. Roestvrij staal en met poederlak 
afgewerkt staal. 80×20 cm. Geel. 002.674.43  02 Nieuw METOD keuken met 
Nieuw TINGSRYD deuren en ladefronten in zwart houtpatroon, Nieuw 
JÄRSTA hoogglans gele deuren en Nieuw MAXIMERA zachtsluitende lades 
1.674.- METOD kastframes en TINGSRYD deuren en ladefronten zijn afgewerkt 
met zwart houtpatroon melaminefolie. JÄRSTA deuren zijn afgewerkt met folie. 
MAXIMERA lades zijn afgewerkt met verzinkt staal en melaminefolie. Hier met 
ORRNÄS roestvrij stalen handgrepen en EKBACKEN tweezijdig bruinzwart/lichttur-
koois werkblad met bruinzwarte rand.  

›Bij een duurzamer 
leven thuis horen 
ook oplossingen die 
ervoor zorgen dat 
je minder water en 
energie gebruikt en 
minder afval overhoudt. 
Daarom hebben al onze 
keukenmengkranen 
aerators - dat betekent 
dat je, met behoud van 
de waterdruk, tot 40% 
minder water verbruikt.‹

Antony Smith, Product 
Development Engineer

Koken op inductie 
scheelt energie én tijd 
- wie wil dat nou niet?

VARIERA bakken voor 
afvalscheiding passen 

precies in METOD lades, je 
gooit dus geen ruimte weg.   

01 BOTKYRKA wandplank

29.95
/st.

Als je een keuken uitzoekt, 
kijk je niet alleen naar stijl en 
functionaliteit. Je let ook op 
eigenschappen die je niet meteen 
ziet, zoals duurzaamheid en 
zuinigheid.  

02  METOD/TINGSRYD/
JÄRSTA keuken:

1.686.-
Voor apparatuur (oven, 
kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser en koelkast/vriezer) 
bij de prijs optellen:

2.425.-
 Kijk voor meer 

informatie over onze 
keukenmontageservice op 
IKEA.nl/keukenmontage

8m

Je gebruikt de kraan in 
de keuken heel vaak. Dus 
een waterbesparende 
mengkraan maakt daar 
echt een verschil. 
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Goed eten begint natuurlijk met 
een goede voorbereiding. En 
dan maken de kleinste details 
- groente afspoelen onder een 
waterbesparende kraan of je 
eigen kruiden kweken - al een 
wereld van verschil.   

01 FOLKLIG inductiekookplaat met booster 299.- 1x1800 W inductiezone 

met booster; 2200 W. 1x1800 W inductiezone. 1x1200 W inductiezone. 58×51 cm. 

502.916.19  02 UTRUSTA afstandsbediening 14.95 Met de UTRUSTA afstands-

bediening kan je de keukenverlichting in 2 stappen makkelijk dimmen. Kunststof. 

Ø8 cm. 902.329.58  03 BOHOLMEN serie Kunststof. Designer: M. Arvonen/J. 

Karlsson. Afwasteil/groentebak 6.99 De groentebak heeft gaten in de bodem, 

waardoor je bv. groente makkelijk kan afspoelen. 22×19 cm. 19 cm hoog. Wit. 

602.085.25  Afwasset 5.99 Het bestekmandje kan worden vastgezet in het afdruip-

rek of aan de GRUNDTAL stang worden gehangen. 37×21 cm. 14 cm hoog. Zwart/

wit. 102.085.23  04 VARIERA afvalscheiding voor kast 36.95 Polypropyleen. 

60 cm. 690.176.06  05 RINGSKÄR keukenmengkraan eengreeps 59.95 Hoge 

hals, dat is handig bij het afwassen van bv. grote pannen. Vernikkeld messing. 38 cm 

hoog. 801.315.49  06 ARV BRÖLLOP serveerschaal op voet, met deksel 12.95 
Voor het feestelijk serveren van bv. gebakjes, kaas of een taart. Ø29 cm. 22 cm hoog. 

401.255.50

02

04

03 BOHOLMEN 
afwasteil/groentebak

6.99

01 FOLKLIG inductiekoookplaat 
met booster 

299.- 06 ARV BRÖLLOP serveerschaal 
op voet, met deksel

12.95

Alle IKEA keukenmeng-
kranen gebruiken tot 40% 
minder water zonder dat 
het ten koste gaat van de 
druk. Je merkt het alleen 
aan je waterrekening.

Tijd én geld besparen 
terwijl je kookt. Een 

inductiekookplaat brengt 
de energie direct over naar 
je pannen - dat gaat sneller 
en dat zie je ook terug op je 

energierekening. 

Meer licht nodig in de keuken? 
Dat lukt met led. Dat is 

energiezuinig en je kan de lamp 
dimmen met deze UTRUSTA 

afstandsbediening - eenvoudig 
met één druk op de knop.   

05
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›Een schone, 
strakke keuken? 
Als je voor genoeg 
opbergruimte 
zorgt, kan je al 
je keukenspullen 
achter deurtjes en in 
lades opbergen.‹

01 Nieuw METOD keuken met 
Nieuw RINGHULT hoogglans witte 
deuren en ladefronten, Nieuw 
HERRESTAD witte deuren en Nieuw 
MAXIMERA zachtsluitende lades 
4.506.- METOD kastframes afgewerkt 

met witte melaminefolie. RINGHULT 

deuren/ladefronten afgewerkt met 

hoogglans en HERRESTAD deuren in 

folie. MAXIMERA lades zijn afgewerkt 

met verzinkt staal en melaminefolie. 

Hier met BLANKETT  aluminium hand-

grepen en een PERSONLIG wit acrylaat 

werkblad. 

02 Nieuw MAXIMERA verdeler 
medium lade 8.-/st. De opberger kan 

door de verstelbare verdelers worden 

aangepast aan de opbergbehoefte. De 

maat is aangepast aan de MAXIMERA 

lade van 60 cm breed; de ruimte wordt 

optimaal benut. ABS en acryl kunststof. 

Designer: Marcus Arvonen. 55.6×12.3 

cm. Wit/transparant. 602.046.74  

03 Nieuw OMLOPP led-lichtlijst 
voor lade 29.95 De verlichting gaat 

automatisch aan/uit als je de lade open-/

dichtdoet zodat er geen energie verloren 

gaat. Aluminium en kunststof. Designer: 

Mikael Warnhammar. 56 cm lang. IKEA. 

Model L1209 OMLOPP. Deze lichtarma-

tuur heeft ingebouwde lichtdiodes. De 

lampen in de lichtarmatuur kunnen niet 

worden vervangen. Aluminiumkleur. 

002.452.29  

VARIERA bestekbak 9.99 Makkelijk 

alles in de la op orde te houden en te 

vinden wat je nodig hebt. De maat is 

aangepast aan de MAXIMERA lade van 

40 cm breed; de ruimte wordt optimaal 

benut. Kunststof en rubber. Designer: 

Marcus Arvonen. 32×50 cm. 5.4 cm 

hoog. Wit. 502.427.42

04 VARIERA bak 9.99 Voor het fexi-

bel opbergen van bv. kruiden; maakt 

de inhoud overzichtelijk en makkelijk 

bereikbaar. Kunststof. Designer: Marcus 

Arvonen. 56×22 cm. 8 cm hoog. Wit. 

102.260.51

04 VARIERA bak

9.99

Met een bar heb je alle 
ruimte voor extra servies én 
voor een goed gesprek.  

01  METOD/RINGHULT/ 
HERRESTAD keuken:

4.506.-
Voor apparatuur (oven, 
magnetron, kookplaat (2 st.), 
afzuigkap, vaatwasser en 
koelkast/vriezer) bij de prijs 
optellen:

2.513.-

 Kijk voor meer 
informatie over onze 
keukenmontageservice op 
IKEA.nl/keukenmontage

9m

Met led-verlichting in je 
lade vind je meteen het 

juiste bestek.

Het motief op de deur 
suggereert een 3D-effect, en 

dat ziet er heel goed uit.

02 03

02



Keuken 153

›Klein, dat klopt, 
maar voor goede 
ideeën is er altijd 
ruimte genoeg. Deze 
keuken is zo slim en 
compact, dat het wel 
maatwerk lijkt - maar 
jij weet beter.‹

01 GLITTRAN keukenmengkraan 
129.- Energie- en waterbesparend 
omdat de mengkraan een functie heeft 
voor het reduceren van de waterstroom 
met behoud van druk. Met poederlak 
afgewerkt messing. 28 cm hoog. Zwart. 
302.256.06  

02 STENSTORP roltafel 139.- 
2 verstelbare planken van massief 
eiken met uitgefreesde sleuven die de 
fessen op hun plaats houden. Geolied 
massief hout. Designer: Carina Bengs. 
43×44,5 cm. 90 cm hoog. Zwartbruin/
eiken. 202.198.37  

03 Nieuw METOD keuken met 
Nieuw LAXARBY zwartbruine 
deuren en ladefronten,
vitrinedeuren, Nieuw GREVSTA 
roestvrij stalen deur, Nieuw  
MAXIMERA zachtsluitende lades 
en Nieuw HÖRDA open kast met 
zwart houtpatroon. 3.034.- METOD 
en HÖRDA kastframes, deuren en 
ladefronten zijn afgewerkt met zwart 
houtpatroon melaminefolie. LAXARBY 
deuren en ladefronten in zwartbruin 
gebeitst berkenfneer en vitrinedeuren 
van gehard glas. GREVSTA deur van 
roestvrij staal en melaminefolie. MAXI-
MERA lades zijn afgewerkt met verzinkt 
staal en melaminefolie. Hier met FÅGLA-
VIK verzinkte handgrepen/knoppen en 
PERSONLIG wit stenen werkblad.

04 STENSTORP bordenrek 49.95 
Gelakt massief beuken. Designer: 
Carina Bengs. 80×12,9 cm. 76 cm hoog. 
Wit. 902.019.14  

05 INGATORP klaptafel 129.- 
Tafel met klapdelen; biedt plaats aan 
2-4 personen en je kan de grootte 
van de tafel naar behoefte aanpas-
sen. 59/117x78 cm. 74 cm hoog. Wit. 
102.224.06

04 STENSTORP 
bordenrek

49.95

Met bovenkasten die maar 
35 cm diep zijn, maak je van 
een onmogelijke ruimte 
praktische opbergruimte. 
En als je daar verlichting in 
monteert, kan je alles ook 
meteen vinden.  

01 GLITTRAN keuken-
mengkraan

129.-

02

03  METOD/LAXARBY/
GREVSTA keuken:

3.034.-
Voor apparatuur (oven, 
kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser en koelkast/vriezer) 
bij de prijs optellen:

1.705.-
 Kijk voor meer 

informatie over onze 
keukenmontageservice op 
IKEA.nl/keukenmontage

8m
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154 Keuken

01 SENIOR braadpan met deksel 49.95 Gemaakt van gietijzer waardoor de 
warmte gelijkmatig wordt verspreid en lang behouden blijft. Ideaal voor het berei-
den van bv. langzame gerechten zoals braadstukken of stoofschotels. Geëmail-
leerd gietijzer. Designer: Kristian Krogh.  5 l. Wit. 502.328.42  02 Nieuw METOD   leerd gietijzer. Designer: Kristian Krogh.  5 l. Wit. 502.328.42  02 Nieuw METOD 

keuken met Nieuw KROKTORP ecru deuren en ladefronten, vitrinedeuren 

en Nieuw MAXIMERA zachtsluitende lades 2.755.- METOD kastframes 
afgewerkt met wit melaminefolie KROKTORP deuren en ladefronten afgewerkt met 
verf. De vitrinedeuren zijn van gehard glas. MAXIMERA lades zijn afgewerkt met 
verzinkt staal en melaminefolie. Hier met VARNHEM roestvrij stalen handgrepen/
knoppen en KARLBY eiken werkblad.  03 FINTORP stangen  Voor een langere 
rail kan je twee FINTORP rails met slechts één houder aan elkaar zetten. Vernikkeld 
staal. Designer: Carina Bengs. Stang 4.99/st. 57 cm lang. 402.138.39  Stang 

5.99/st. 79 cm lang. 002.138.41  04 STENSTORP keukeneiland 299.- 2 vaste 
planken van roestvrij staal; hygiënisch, sterk, duurzaam en makkelijk schoon te 
houden. Massief eiken. Designer: Carina Bengs. 126×79 cm. 90 cm hoog. Wit/
eiken. 001.169.96

De eerste chefkok snijdt, de 
tweede spoelt, de derde kookt en 
de vierde dekt de tafel. de vierde dekt de tafel. Als je voor 
verschillende keukenzones zorgt, 
heb je ruimte genoeg om met z’n 
allen het eten te maken. 

01 SENIOR braadpan 

met deksel

49.95

Je maakt je ideale ‘servieszone’ 
met ons METOD keukensysteem. 
In de kasten met glazen deuren 
kan je al je servies kwijt, in de 
lades je servetten en bestek.

03 FINTORP stang, 57 cm lang

4.99
/st.

04 STENSTORP 
keukeneiland

299.-

Alles wat je nodig hebt,  
hangt recht voor je.  

02  METOD/KROKTORP 

keuken:

2.755.-
Voor apparatuur (oven, 

magnetron, kookplaat, 

afzuigkap, vaatwasser en 

koelkast/vriezer) bij de prijs 

optellen:

1.914.-

 Kijk voor meer 

informatie over onze 

keukenmontageservice op 

IKEA.nl/keukenmontage

10m



Voor een mooiere en functionelere 
keuken hoef je niet te verbouwen. 
Met een paar kleine veranderingen 
ben je er al.    

Met licht boven 
je werkblad zie 
je precies wat je 
snijdt, schilt en 
afweegt.  

Als je het werkblad, de kraan 
en de spoelbak vernieuwt,  
ziet je keuken er helemaal 

anders uit. En met een 
nieuwe IKEA kraan bespaar 

je ook nog water. 

Bovenkasten hoeven 
niet de hele wand te 

beslaan. Eén losse 
OLOFSTORP bovenkast 

is ook mooi.

Keuken 157

01 OLOFSTORP bovenkast 149.- De wandopberger heeft twee verstelbare plan-

ken en kan dus worden aangepast aan de behoefte. Blank gelakt, gebeitst massief 

grenen. Designer: Marcus Arvonen. 75×20 cm. 100 cm hoog. Zwart. 502.198.45  
02 Nieuw RÅSKOG roltafel 49.95 De roltafel is eenvoudig aan te passen aan 

wat je erin bewaart doordat de middenplank verstelbaar is. Voor maximale kwaliteit 

de schroeven indien nodig opnieuw aandraaien. Met poederlak afgewerkt staal. 

Designer: Nike Karlsson. 35×45 cm. 78 cm hoog. Beige. 202.718.92

Wat één stang al niet doet 
- je werkblad blijft leeg, 
maar alles wat je nodig 
hebt hangt in het zicht 
en voor het grijpen.

01 OLOFSTORP 
bovenkast

149.-

02  RÅSKOG roltafel

49.95

Hoe je voor meer werkruimte, 
stijl, opbergruimte en 
fexibiliteit in je keuken zorgt? 
Met een roltafel.

Kleine moeite, groot 
verschil. Met nieuwe 
handgrepen geef je de 
keuken een compleet 
andere uitstraling.   



Voor thuis 
Thuis is waar je elke dag bent. Wij vinden thuis net zo 
belangrijk als jij. Daarom ontwerpen we producten 
die je leven thuis leuker maken. En wat ons betreft 
is een goed ontwerp niet alleen mooi om te zien. Het 
is nog beter als het ook lang meegaat en verrassend 
functioneel is. Als de materialen verantwoord zijn 
geproduceerd, en op zo’n manier dat het betaalbaar 
blijft. Want dan kan je elke dag opnieuw van je huis 
genieten en hou je ook nog geld over voor andere 
dingen. Kijk op deze pagina’s alvast wat je leuk vindt. 
Op IKEA.nl en bij ons in de winkel vind je nog veel 
meer.   

 IKEA PS 2014 hoekfauteuil met kussens

 Zie pagina 254.

269.-/st.

CYLINDER vaas/schaal,  

set van 3   Zie pagina 252.

17.95

 SILLERUP vloerkleed laagpolig  

 Zie pagina 190.

99.95

MELLTORP tafel  

 Zie pagina 284.

34.95



04

05 TRYSIL bedframe 99.95  Het gekantelde hoofdeinde zorgt dat je com-

fortabel kan zitten lezen. Met folie overtrokken oppervlak en staal afgewerkt met 

poederlak. 165×218 cm. 98 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. Wit. 699.127.70  
06 STOCKHOLM nachtkastje 79.95 Twee van de poten zijn verstelbaar om 

stabiliteit te geven, ook als de vloer ongelijk is. Gelakt oppervlak. Designer: Ola 

Wihlborg. 42×42 cm. 50 cm hoog. Geel. 002.451.30  STOCKHOLM bedframe 
699.- Door de natuurmaterialen als massief hout en leer wordt het bed in de loop 

der jaren steeds mooier. Exclusief lattenbodem, matras en bedtextiel. Gebeitst 

en blank gelakt massief beuken en volnerfeer. 172×223 cm. 92 cm hoog. 

Matrasmaat  160×200 cm. Bruin. 590.142.03  07 MALM serie Gelakt oppervlak. 

Designer: Eva Lilja Löwenhielm. Bedonderstel, hoog 119.- De zijkanten 

van dit bed zijn verstelbaar en dat maakt het mogelijk om matrassen van 

verschillende diktes te gebruiken. Exclusief matras en bedtextiel 106×209 cm. 

100 cm hoog. Matrasmaat  90×200 cm. 002.494.87  Ladekast 2 lades 29.95 
Extra diepe lades - meer opbergruimte. 40×48 cm. 55 cm hoog. Wit. 802.145.49  

01 Nieuw NORNÄS bedframe 279.- Het gekantelde hoofdeinde zorgt dat je comfortabel kan zitten lezen. Getint, blank gelakt massief grenen. 176×221 cm. 

40 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. 790.303.39  02 Nieuw NORNÄS tafeltje 59.95 Door de verstelbare plank aan te passen aan de behoefte. Massief gre-

nen. 402.825.59  03 HEMNES serie Blank gelakt, gebeitst massief grenen. Bedframe 199.- Gemaakt van massief hout, een slijtvast en warm natuurmateriaal.  

174×211 cm. 122 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. Zwartbruin. 599.293.37  Nachtkastje 49.95 De lade is makkelijk te openen en te sluiten. Met blokkeerstuk. 

46×35 cm. 70 cm hoog. Zwartbruin. 901.212.34  04 LEIRVIK bedframe 99.95 De 17 latten van gelaagd berken passen zich aan aan het lichaamsgewicht en verho-

gen de volgzaamheid van de matras. Met poederlak afgewerkt staal. 168×209 cm. 146 cm hoog. Matrasmaat  160×200 cm. 990.066.49

160 Bedden Scan deze pagina voor meer inspiratie

03 HEMNES nachtkastje 49.95 

06 STOCKHOLM nachtkastje 79.95

HEMNES bedframe 

199.-

TRYSIL bedframe 

99.95

05 

Je slaapkamer heeft voortaan 
dezelfde rust als de uitgestrekte 
naaldbossen van Zweden. Want we 
maken de meubels uit de NORNÄS 
collectie van massief grenen, een 
warm natuurmateriaal uit het hoge 
noorden. Omdat de bomen daar 
langzaam groeien, is het hout zwaar 
en stevig - daar doe je jaren mee.

STOCKHOLM bedframe 

699.-

De volnerferen kussens 

worden met de jaren 
soepeler en zorgen 

ervoor dat je in dit bed 
comfortabel slaapt én zit.   

07 MALM bedonderstel, hoog 119.-  Ladekast 2 lades 29.95  

01  NORNÄS bedframe

279.-

02  NORNÄS 
nachtkastje

59.95

LEIRVIK bedframe

99.95



01

03 04 STORÅ frame hoogslaper 249.- 

05 TARVA nachtkastje 39.95/st. 

07 SKOGN kussen 39.95/st. 06 

01 DUKEN bedframe 179.- Je kan kiezen uit een kleurrijk of een wit 
hoofdeinde omdat de zachte overtrek twee kanten heeft. Exclusief latten-
bodem, matras en bedtextiel. Met poederlak afgewerkt staal en 100% katoen. 
166×215 cm. 107 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. Veelkleurig. 790.237.82  
Nieuw IKEA PS 2014 bijtafel met verlichting 69.95 Tafeltje met 3 
functies: tafel, lamp en tijdschriftenrek. Met poederlak afgewerkt staal. De-
signer: Tomek Rygalik. 68×38 cm. 113 cm hoog. IKEA. Model G1302 IKEA PS 
2014. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen 
worden gebruikt: A++ tot D. Wit. 202.636.46  02 MUSKEN bedframe 119.-              
Exclusief lattenbodem, matras en bedtextiel. Met folie overtrokken oppervlak 
en staal afgewerkt met poederlak. 164×207 cm. 115 cm hoog. Matrasmaat 
160×200 cm. Bruin. 199.295.51  03 ÅRVIKSAND boxspringcombinatie 
van 669.- voor 569.- Deze boxspring is incl. HAMARVIK binnenverings-
matras. 160×200 cm. 100 cm hoog. Isunda grijs. 290.019.14  

04 STORÅ frame hoogslaper 249.- De ladder kan aan de linker- of 
rechterkant van het bed worden gemonteerd. Blank gelakt, gebeitst massief 
grenen. 153×213 cm. 214 cm hoog. Matrasmaat 140×200 cm. Witgebeitst. 
702.420.86  05 TARVA serie Onbehandeld massief grenen.  Bedframe 
89.95  De lattenbodem zit bij de prijs inbegrepen, maar moet apart worden 
gepakt. 168×207 cm. 95 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. 699.292.33  
Nachtkastje 39.95/st. 48×39 cm. 62 cm hoog. 502.196.09  06 SVELVIK 
bedframe 89.95 De 17 latten van gelaagd berken passen zich aan aan het 
lichaamsgewicht en verhogen de volgzaamheid van de matras. Met poederlak 
afgewerkt staal. 168×203 cm. 119 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. Zwart. 
898.895.61  07 NORDLI bedframe 199.- Gelakt oppervlak. 165×212 cm. 
100 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. Wit. 699.031.48  SKOGN kussen 
39.95/st. Makkelijk schoon te houden omdat de bekleding afneembaar is en 
in de wasmachine mag. Overtrek: polyester/katoen. Vulling: polyurethaan. 
Designer: Ola Wihlborg. 40×65 cm. Röstånga grijs. 202.642.74

162 Bedden

Met een nieuwe overtrek voor 
het hoofdeinde heb je ineens 
een andere slaapkamer. We 
hebben heel veel keuze, maar 
je kan er natuurlijk ook zelf 
een maken. Net wat je mooi 
vindt, het is jouw bed.  

Massief, onbehandeld 
grenen is van zichzelf al heel 
mooi. En het is natuurlijk 
ook de ideale basis voor 
jouw persoonlijke tintje.

DUKEN bedframe 

179.-

Scan de pagina voor meer inspiratie

TARVA bedframe

89.95

02 MUSKEN bedframe 119.-

Met kussens tegen het 
hoofdeinde wordt dit de 
ideale plek om te lezen 
of tv te kijken.   

NORDLI bedframe 

199.-
SVELVIK bedframe 

89.95

 IKEA PS 2014 
bijtafel met verlichting

69.95

ÅRVIKSAND boxspring-
combinatie van 669.- voor

569.-



BRIMNES bedframe met 

opberglades 199.-

169.-

01

03 BRUSALI bedframe met 4 dekenlades 219.- 

01 MALM bedframe met opbergruimte 399.- Door het echte houtfneer 

krijgt het bed een mooi patina. Blank gelakt, gebeitst essenfneer. 176×209 cm. 

100 cm hoog. 702.498.70  02 BRIMNES serie Met folie overtrokken oppervlak. 

Bedframe met opberglades van 199.- voor 169.- Lattenbodem is apart ver-

krijgbaar. 166×206 cm. 47 cm hoog. 399.029.37  Hoofdeinde met bergruimte 

100.- De bovenste plank heeft openingen voor snoeren van lampen of opladers. 

166×28 cm. 111 cm hoog. 802.287.11  03 BRUSALI bedframe met 4 deken-

lades 219.- De 4 grote lades op wielen bieden je extra opbergruimte onder 

het bed. De lattenbodem zit bij de prijs inbegrepen, maar moet apart worden 

gepakt. Met folie overtrokken oppervlak. 175×206 cm. 46 cm hoog. 499.292.86  

04 FJELL bedframe met opberglades 449.- De 4 grote lades geven extra 

opbergruimte onder het bed. Lattenbodem is apart verkrijgbaar. Blank gelakt, 

gebeitst massief grenen. 170×209 cm. 114 cm hoog. 199.101.08  
05 BIRKELAND bedframe 379.- Lattenbodem is apart verkrijgbaar. Gelakt 

oppervlak. 171×210 cm. 119 cm hoog. 399.062.66

06 HURDAL serie Blank gelakt, gebeitst massief grenen. Bedframe met 4 

dekenlades 469.- De 4 grote lades op wielen bieden je extra opbergruimte 

onder het bed. 173×209 cm. 125 cm hoog. 590.196.44  Nachtkastje 79.95 

49×34 cm. 62 cm hoog. 502.688.31  07 BRIMNES serie Met folie overtrok-

ken oppervlak.  Onderstel slaapbank met 2 lades 179.- Deze veelzijdige 

bedbank heeft maar liefst vier functies - bank, eenpersoonsbed, tweeper-

soonsbed en opbergoplossing met twee grote lades. 86×205 cm. 57 cm hoog. 

Matrasmaat 80×200 cm. 002.287.05  Nachtkastje 39.95 In de lade is plaats 

voor een verdeeldoos voor je laders. 39×41 cm. 53 cm hoog. 102.349.42  08 

MALM bedframe, hoog met 4 dekenlades 299.- De 4 grote lades op wielen 

bieden je extra opbergruimte onder het bed. Gelakt oppervlak. 176×209 cm. 

38 cm hoog. 999.316.11 

Al deze bedden zijn geschikt voor matrassen van 160×200 cm, met uitzon-

dering van de BRIMNES slaapbank. Matrassen en beddengoed zijn apart 

verkrijgbaar. 

164 Bedden

Verzamel- en transportservice 

We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services

of vraag ernaar in de winkel.

Scan de pagina voor meer inspiratie

02 BRIMNES hoofdeinde met bergruimte 100.-

MALM bedframe met opbergruimte

399.-

04 FJELL bedframe met opberg-

lades 449.- 

08

Dankzij de natuurlijke 
nerven en de grillige 
knoesten van dit massieve 
hout is elk bedframe uniek.

BRIMNES 

onderstel slaapbank met 2 lades 

179.-

MALM bedframe, hoog met 4 dekenlades

299.-

05 BIRKELAND bedframe 379.- 06 HURDAL bedframe met 4 dekenlades 469.-  
Nachtkastje 79.95

07 BRIMNES nachtkastje 39.95 

Met vier grote lades onder 
je bed en opbergruimte 
in het hoofdeinde, ziet je 
slaapkamer er een stuk 
opgeruimder uit. 



0201

05

02 Nieuw MATRAND memoryfoammatras 349.- Verkrijgbaar in mid-

delhard en stevig. Een laag memoryfoam vormt zich naar het lichaam, werkt 

drukverlagend en helpt je om te ontspannen. 160×200 cm. 18 cm dik. Wit. 

002.723.88  03 Nieuw MOSHULT foammatras 49.95 Je hele lichaam 

krijgt steun en comfort van het elastische foam. 90×200 cm. 10 cm dik. Wit. 

302.723.39  04 Nieuw MALFORS foammatras 129.-  Verkrijgbaar in mid-

delhard en stevig. Je hele lichaam krijgt steun en comfort van het elastische 

foam. 160×200 cm. 12 cm dik. Wit. 902.723.03  05 Nieuw MALVIK foam-
matras 169.- Verkrijgbaar in middelhard en stevig. Een royale laag van zachte 

vulling geeft steun en comfort. 160×200 cm. 14 cm dik. Wit. 902.722.56  

166 Matrassen

04 MALFORS foammatras 160x200 cm 129.- 

Op al onze matrassen krijg 
je 25 jaar gratis garantie. 
Kijk ook op pagina 316.

HESSENG/EVENSKJER/SULTAN TORÖD/BEKKESTUA 
boxspringcombinatie 890.036.94

1.528.-

MATRAND 
memoryfoammatras 160x200 cm

349.-

MALVIK foammatras 160x200 cm

169.-

Een goede nachtrust begint op 
een goede matras. En de beste 
matras, is de matras waar jíj 
lekker op ligt. Nog niet helemaal 
tevreden met je nieuwe matras? 
Je hebt 90 dagen om een andere 
uit te zoeken. Je leest er alles over 
op pagina 314. 

Scan deze pagina voor meer inspiratie

03 MOSHULT foammatras 90x200 cm 49.95 

Makkelijk schoon te houden, 
want de bekleding is 
afneembaar en kan gewoon 
in de wasmachine.

01 HESSENG pocketveringmatras 699.- Verkrijgbaar in middelhard en stevig. Natuurlijke materialen zoals latex, paardenhaar, katoen, wol en lyocell zorgen 

voor extra comfort en een aangenaam slaapklimaat bij een gelijkmatige temperatuur. 160×200 cm. 25 cm dik. Naturel. 502.577.19  EVENSKJER matrasbodem 
290.- Naturel. 102.650.85  SULTAN poot 10.-/4 st. Espenhout. 102.234.63  SULTAN TORÖD dekmatras 349.- Natuurlijke materialen zoals latex en katoen 

zijn vochtabsorberend, en zorgen voor een aangenaam slaapklimaat bij een gelijkmatige temperatuur. 160×200 cm. 7 cm dik. Lichtgrijs. 601.808.09  BEKKESTUA 
hoofdeinde 170.- Hoes: katoen, lyocell en linnen. 120 cm hoog. Naturel. 701.920.67  



01 02 03 HAMARVIK binnenveringsmatras 160x200 cm 169.- 

04

168 Matrassen

HYLLESTAD/ENGERDAL 
boxspringcombinatie 
160x200 cm

609.-

Scan deze pagina voor meer inspiratie

›Opgerold verpakte 
matrassen, zoals 
deze HÖVÅG pocket-
veringmatras, zijn 
goedkoper te vervoeren 
en makkelijker mee te 
nemen. Het is ons gelukt 
om de matras fink te 

comprimeren, zonder dat 
dit ten koste gaat van het 
comfort en de kwaliteit. 
Je nieuwe matras heeft na 
72 uur zijn oorspronkelijke 
vorm terug.‹

Björn Götesson,  
Packaging Engineer

HÖVÅG pocketveringmatras 160x200 cm

249.-/st.

Op een bovenlaag van 
memoryfoam (op een 
stevige matras) of van 
latex (op een middelharde 
matras) dat zich vormt naar 
je lichaam kan je helemaal 
ontspannen. 

De stretchstof aan de 
bovenkant beweegt met 
je mee en biedt maximaal 
comfort.  

MORGEDAL 
foammatras 160x200 cm

249.-Comfortzones geven 
precieze ondersteuning 

en ontlasten zo je 
schouders en heupen.

01 HÖVÅG pocketveringmatras 249.-/st. Verkrijgbaar in middelhard 

en stevig. Met behulp van individueel ingekapselde pocketveren die zich 

onafhankelijk van elkaar bewegen en het lichaam precies volgen, krijg je op de 

juiste plaatsen steun. Te completeren met een lattenbodem of matrasbodem. 

Designer: Synnöve Mork. 160×200 cm. 24 cm dik. Donkergrijs. 102.445.16  
02 HYLLESTAD pocketveringmatras 349.- Verkrijgbaar in middelhard 

en stevig. Met behulp van individueel ingekapselde pocketveren die zich 

onafhankelijk van elkaar bewegen en het lichaam precies volgen, krijg je op de 

juiste plaatsen steun. 160×200 cm. 27 cm dik. Wit. 602.444.44  ENGERDAL 
matrasbodem 230.- De laag veren biedt ondersteuning aan het lichaam. 

Wit. 290.022.87 SULTAN poot 15.-/4 st. Roestvrij staal. 300.451.44  03 
HAMARVIK binnenveringsmatras 169.- Verkrijgbaar in middelhard en 

stevig. Bonellveren geven het hele lichaam steun, zodat je de hele nacht lekker 

kan slapen. 160×200 cm. 21 cm dik. Donkerbeige. 502.444.92  04 Nieuw 
MORGEDAL foammatras 249.- Verkrijgbaar in middelhard en stevig. HR-

foam geeft het hele lichaam steun doordat het je bewegingen precies volgt. 

160×200 cm. 18 cm dik. Donkergrijs. 002.722.27

Transportservice
Laat ons je aankopen thuisbezorgen 

of huur een aanhangwagen.   

Matras retour- en recycleservice 
Als we je nieuwe matras thuis 

afeveren, kunnen we je oude matras 

meenemen. Die wordt dan op een 

duurzame manier verwerkt.

 Kijk op IKEA.nl/services 
of vraag ernaar in de winkel.



02

03 GOSA SYREN kussen, rugslaper, synthetisch 8.99/st.

04 MYSA VETE dekbed, warmteklasse 3, dons/veren 59.95

07 MYSA STRÅ dekbed, warmte-
klasse 1, synthetisch 9.99 

06 MYSA VETE dekbed, warmte-
klasse 1, dons/veren 39.95 

09

05 GOSA VÄDD kussen, zijslaper, synthetisch 5.99

10 GOSA PINJE kussen, zijslaper, 
veren/dons 9.99 

12

11 JÄRNÖRT kussen, zijslaper,  
dons/veren 59.95/st.

01 IKEA 365+ MYSA dekbed, warmteklasse 6, 59.95 Een dik en warm 
dekbed van cellulose- en synthetische vezels voor wie het ‘s nachts vaak 
koud heeft en een warm dekbed wil hebben. 001.321.71  02 MYSA GRÄS 
dekbed, warmteklasse 1, 3.99 Een dun, licht synthetisch dekbed voor 
wie het ‘s nachts vaak warm heeft en een koel dekbed wil hebben. Vulling: 
polyestervezels. 401.314.24  03 GOSA SYREN kussen, rugslaper 8.99/st. 
Geschikt voor rugslapers, omdat het middelhoge synthetische kussen zorgt 
dat de nek minder gebogen wordt en de belasting van de spieren vermindert. 
Vulling: 100% polyester microvezels. 102.148.78  04 MYSA VETE dekbed, 
warmteklasse 3, 59.95 Een middeldik donzen dekbed voor wie het ‘s nachts 
niet te warm of te koud wil hebben. 201.314.44  05 GOSA VÄDD kussen, zij-
slaper 5.99 Geschikt voor zijslapers, omdat de hoogte van het synthetische 
kussen zorgt dat je hoofd, nek en rug in één lijn en recht liggen zodat je je kan 
ontspannen. Vulling: polyester vezelbolletjes. 102.148.83   
Alle dekbedden hier getoond 140×200 cm. Alle kussens hier getoond 
60×70 cm.

06 MYSA VETE dekbed, warmteklasse 1, 39.95 Het hoge aandeel dons in 
de vulling maakt het dekbed zacht, licht, luchtig en warmteisolerend. Vulling: 
60% eendendons en 40% eendenveren. 601.314.42  07 MYSA STRÅ dekbed, 
warmteklasse 1, 9.99 Een dun, licht synthetisch dekbed voor wie het ‘s nachts 
vaak warm heeft en een koel dekbed wil hebben. Vulling: polyestervezels. 

001.291.83  08 MYSA STRÅ dekbed, warmteklasse 3, 17.95 Buitenstof van 
polyester/katoen; onderhoudsvriendelijk en sneldrogend. Vulling: polyester-
vezels. 201.291.96  09 GOSA RAPS kussen, zijslaper 34.95/st. Geschikt 
voor zijslapers, omdat de hoogte van het donskussen zorgt dat je hoofd, nek en 
rug in één lijn en recht liggen zodat je je kan ontspannen. 702.148.75  10 GOSA 
PINJE kussen, zijslaper 9.99 Hoes: 100% katoen. Vulling: 90% eendenveren 
en 10% eendendons. 402.148.72  11 JÄRNÖRT kussen, zijslaper 59.95/st. 
De harde binnenkern met een zachter omhulsel ontlast de nek en schouders. 
Stof: 100% katoen. Vulling: dons/veren. 702.326.57  12 GOSA SLÅN kussen, 
buikslaper 1.99 Vulling: polyestervezels. 302.148.77

Dekbedden en kussens 171170 Dekbedden en kussens

GOSA RAPS kussen, zijslaper,  dons/veren 

34.95
/st.

01 IKEA 365+ MYSA dekbed, 
warmteklasse 6, cellulose- en 
synthetische vezels

59.95

GOSA SLÅN kussen, 
buikslaper 

1.99

MYSA GRÄS dekbed, 
warmteklasse 1

3.99

Dit middeldikke dekbed 
heeft warmteklasse 3. 
Het is dan ook ideaal voor 
wie het  ‘s nachts meestal 
niet te warm en niet te koud 
wil hebben. 

Goed slapen is heel persoonlijk. Heb je het in bed snel 
warm, dan slaap je waarschijnlijk lekkerder onder 
materialen die de hele nacht koel blijven aanvoelen. 
Lyocell is zo’n materiaal. Het wordt gemaakt van 
houtvezels en we verwerken het onder meer in dit 
onderhoudsvriendelijke dekbed.  

08 MYSA STRÅ dekbed, 
warmteklasse 3, synthetisch 

17.95



In hetzelfde bed slapen wil 
nog niet zeggen dat jullie ook 
hetzelfde zíjn. Kies daarom 
ieder het dekbed waaronder je 
het lekkerst ligt. En je zal zien 
dat je partner het dan ook niet 
van je afpakt.   

01 TOFSVIVA dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 Door de blinde drukknopen blijft het dekbed op zijn plaats. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 100% katoen. 
Designer: Linda Sjunnesson. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Veelkleurig. 402.615.47  02 STENKLÖVER dekbedovertrek met 1 sloop 9.99 De 
uitstraling van de slaapkamer is gemakkelijk te variëren omdat beide kanten van het dekbedovertrek een andere kleur hebben. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 
100% katoen. Designer: Anna Svanfeldt Hillervik. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Wit/grijs. 702.254.78  03 TUSENSKÖNA sprei 39.95 Ook ver-
krijgbaar voor tweepersoonsbed. 90% polyester, 10% nylon. 150×250 cm. Wit. 202.480.19

04 ÄNGSSPIRA dekbedovertrek met 1 sloop 29.95 Voelt fris en koel aan 
op de huid omdat het is gemaakt van perkalkatoen; dicht geweven van fjn 

garen. 100% perkalkatoen. Designer: N. Aalto/P. Laine. Wit. 502.299.91  
05 STOCKHOLM dekbedovertrek met 1 sloop 29.95 Gekleurd garen; 
het garen wordt voor het weven geverfd; geeft zacht beddengoed. 100% 
perkalkatoen. Designer: Maria Vinka. 202.585.84  06 FÄRGLAV dekbed-
overtrek met 1 sloop 29.95 50% lyocell, 50% katoen. Designer: Pia Wallén. 
802.299.18  07 Nieuw IKEA PS 2014 dekbedovertrek met 1 sloop 
19.95 De mengeling van lyocell/katoen absorbeert en transporteert vocht, 
zodat het bed de hele nacht lekker fris en luchtig blijft. 50% lyocell, 50% 
katoen. Designer: Margrethe Odgaard. 902.637.56  08 KRÅKRIS dekbed-
overtrek met 1 sloop 4.99 52% polyester, 48% katoen. Designer: Paulin 
Machado. 802.504.53  09 ÄNGSSKÄRA dekbedovertrek met 1 sloop 9.99 
100% katoen. Designer: Anna Salander. 802.299.42  04–09 Dekbedovertrek 
140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 

04 ÄNGSSPIRA dekbedovertrek 
met 1 sloop 29.95 

01

03

07

06

FÄRGLAV dekbed-
overtrek met 1 sloop 

29.95

08

09 ÄNGSSKÄRA dekbedovertrek met 1 sloop 9.99 

Beddengoed 173172 Beddengoed

KRÅKRIS dekbed-
overtrek met 1 sloop

4.99

05 STOCKHOLM dekbedover-
trek met 1 sloop 29.95

Een mix van katoen en 
lyocell, vezels die prima 
vocht absorberen. Een rits in 
het dekbedovertrek houdt 
het dekbed op plaats.

 IKEA PS 2014 dekbedovertrek met 1 sloop

19.95

02 STENKLÖVER 
dekbedovertrek 
met 1 sloop

9.99



01 02

03   RÖDBINKA dekbedovertrek met 1 sloop 39.95 10

04 

08 HÅLLROT dekbedovertrek 
met 1 sloop 14.95

05 KUSTRUTA dekbedovertrek 
met 1 sloop 19.95 

06 ALINA sprei en kussenover-
trek 39.95 

09 SÖTBLOMSTER dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 

07 PÄRLHYACINT dekbedover-
trek met 1 sloop 9.99 

04 EMMIE RUTA dekbedovertrek met 1 sloop 19.95 Gekleurd garen; 
het garen wordt voor het weven geverfd; geeft zacht beddengoed. Beige/wit 
002.199.56  05 KUSTRUTA dekbedovertrek met 1 sloop 19.95 Gekleurd 
garen; het garen wordt voor het weven geverfd; geeft zacht beddengoed. 
Designer: Inga Leo. Blauw ruit. 802.584.87  06 ALINA sprei en kussen-
overtrek 39.95 Stof: 100% katoen. Vulling: 100% polyestervezels. Sprei 
180×280 cm. Kussenovertrek 65×65 cm. Wit. 001.626.34  
07 PÄRLHYACINT dekbedovertrek met 1 sloop 9.99 Wit/gestreept. 
002.614.55  08 HÅLLROT dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 Wit/ge-
bloemd. 602.614.00  09 SÖTBLOMSTER dekbedovertrek met 1 sloop 
14.95 Designer: Inga Leo. Wit/blauw. 702.584.59  
10 Nieuw STRANDKRYPA dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 Designer: 
Helle Vilén. Wit/gebloemd. 102.829.33  04–05 en 07–10 100% katoen. 
Dekbedovertrek 140x200 cm. Sloop 60×70 cm. Verkrijgbaar in diverse afme- 
tingen.

Beddengoed 175174 Beddengoed

01 LINBLOMMA dekbedovertrek met 1 sloop 39.95 De natuurlijke 
vezels van linnen zorgen voor subtiele variaties in het oppervlak waardoor het 
beddengoed een speciale structuur en een matte glans krijgt. 802.177.41  02 
DVALA dekbedovertrek met 1 sloop 12.95 602.147.91  
03 Nieuw RÖDBINKA dekbedovertrek met 1 sloop 39.95 Wit/ge-
bloemd. 402.692.75  01–03 Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 
Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Katoen is het ideale 
materiaal voor 
beddengoed. Het 
is slijtvast en voelt 
heel prettig aan op 
je huid. Op pagina 16 
lees je wat we doen 
om de katoenteelt 
te verbeteren - voor 
jou, de boeren en het 
milieu.  

Dit zijdezachte bedden-
goed is van satijngeweven 

lyocell, een natuurlijk 
materiaal van houtvezels. 

Het is zacht, sterk en 
absorberend, dus je ligt de 

hele nacht comfortabel.   

›We werken niet alleen 
aan betere, duurzame 
methodes voor de 
katoenteelt, we gaan 
ook op zoek naar 
andere materialen die 
goed zijn voor mens 
en milieu. Lyocell 
bijvoorbeeld is een 
fantastisch alternatief, 
want het is gemaakt 
van - herbruikbaar - 
hout. Linnen, gemaakt 
van vlas, is ook een 
uitstekende keuze. Het is 
heel comfortabel en het 
zorgt meteen voor een 
andere uitstraling.‹

Anna Palmberg, Product 
Development Engineer 

LINBLOMMA dekbedovertrek 
met 1 sloop

39.95

DVALA dekbedovertrek 
met 1 sloop

12.95

 STRANDKRYPA dekbedovertrek 
met 1 sloop

14.95

Hoe vaker je het gebruikt, 
hoe zachter en mooier het 
wordt. Linnen is luchtig en 

blijft lekker koel - zo krijg je 
het nooit te warm of te koud.  

EMMIE RUTA dekbedovertrek 
met 1 sloop

19.95



01 PALMLILJA dekbedovertrek met 1 sloop 29.95 Met dit dekbedover-

trek ziet het bed er altijd netjes en uitnodigend uit, omdat de blinde druk-

knopen aan de onderkant het dekbed op zijn plaats houden. 702.204.85  02 
GÄSPA dekbedovertrek met 1 sloop 29.95 Met dit dekbedovertrek ziet 

het bed er altijd netjes en uitnodigend uit omdat de blinde drukknopen aan de 

onderkant het dekbed op zijn plaats houden. 302.147.78  03 MALIN RUND 
dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 302.249.23  04 KARIT sprei en kus-
senovertrek 29.95 De gewatteerde sprei en kussenovertrek zijn extra zacht. 

Sprei 180×280 cm. Sloop 40×60 cm. 002.302.18  05 VINRANKA dekbed-
overtrek met 1 sloop 39.95 Met dit dekbedovertrek ziet het bed er altijd 

netjes en uitnodigend uit omdat de blinde drukknopen aan de onderkant het 

dekbed op zijn plaats houden. 302.298.31  06 MAJVIVA dekbedovertrek 
met 1 sloop 9.99 902.303.94  De afmetingen van alle getoonde dekbed-

overtrekken zijn 140×200 cm en slopen 60×70 cm. Verkrijgbaar in diverse 

afmetingen.

176 Beddengoed

TOFSVIVA dekbedovertrek met 1 sloop Door de 

blinde drukknopen blijft het dekbed op zijn plaats. 

Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 402.615.47 

14.95
 Winkel online op IKEA.nl

TOFSVIVA serie
Niets ligt lekkerder dan 100% katoen. 
Daarom gebruikt IKEA geen optische 
witmiddelen of chloorbleekmiddelen. 
Je huid kan er geïrriteerd van raken - om 
nog maar te zwijgen van het effect op 
het milieu. Blinde drukknopen houden je 
dekbed op zijn plaats. 

01

06

03 MALIN RUND dekbedovertrek 
met 1 sloop 14.95

Satijngeweven katoen is glad 
en glanzend. Dat ligt heerlijk 
en ziet er prachtig uit.  

MAJVIVA dekbedovertrek met 1 sloop

9.99

Dit katoenen dekbedovertrek 
met sloop heeft een motief aan 
twee kanten, er is dus geen 
binnenstebuiten.  

04 KARIT sprei en kussenovertrek 29.95 

02 GÄSPA dekbedovertrek met 1 
sloop 29.95 

05 VINRANKA dekbedovertrek met 1 sloop 39.95 

PALMLILJA dekbedovertrek 
met 1 sloop

29.95



01 06

06 Nieuw MURGRÖNA gordijnen, 1 paar 29.95 65% polyester, 35% 

katoen. Designer: Linda Sjunnesson. 145×300 cm. 102.578.63  07 NORDIS 
vitragegordijnen, 1 paar 24.95 70% katoen, 30% polyester. 145×300 cm. 

002.545.20  08 INGMARIE gordijnen met embrasse, 1 paar 39.95 
Gordijnen gemaakt van het natuurmateriaal ramie hebben een wat onregelma-

tige structuur die het licht zacht fltert. 56% ramie, 44% katoen. 145×300 cm. 

502.619.24   09 BOLLKAKTUS gordijnen, 1 paar 29.95 65% polyester en 

35% katoen. Designer: Henna Jaakkola. 145×300 cm. 602.323.18  
TUPPLUR verduisterend rolgordijn 14.95 Koordloos rolgordijn voor extra 

kindveiligheid. 100% polyester, behandeld met acrylaat. 100×195 cm. Zwart. 

502.905.30  10 AINA gordijnen, 1 paar 49.95 100% linnen. 145×300 cm. 

Wit. 702.180.91  11 BLEKVIVA gordijnen met embrasse, 1 paar 39.95 
Het jacquardweefsel geeft het gordijn een patroon met een enigszins verhoogd 

reliëf. 100% polyester 145×300 cm. Rood. 602.705.36

Gordijnen 179178 Gordijnen

01 SCHOTTIS plisségordijn 2.99 Eenvoudig op maat te knippen. 

90×190 cm. 202.422.82  02 MARIAM gordijnen, 1 paar  van 19.95 voor 
17.95 100% katoen. 145×300 cm. 902.323.07  03 SANELA gordijnen, 1 
paar 69.95 100% katoenfuweel. 140×300 cm. 202.390.10  04 INGERLISE 
gordijnen, 1 paar 29.95  65% polyester en 35% katoen. 145×300 cm. 

502.323.47  05 MARJUN verduisteringsgordijnen, 1 paar 59.95 100% 

polyester. 145×300 cm. Grijs. 602.567.43

04 INGERLISE gordijnen, 1 paar 29.95  05 MARJUN verduisteringsgordijnen, 1 paar 59.95 

09  BOLLKAKTUS gordijnen, 1 paar 29.95  TUPPLUR verduisterend 
rolgordijn 14,95 

11

08 INGMARIE gordijnen met embrasse, 1 paar 39.95

10 

BLEKVIVA gordijnen met embrasse, 1 paar  

39.95

07

De rolgordijnen werken 
verduisterend. Doe ze 
omhoog als je wakker 
wordt, en laat de gewone 
gordijnen dicht - dan heb je 
een beetje daglicht en hou je 
toch je privacy. 

Deze dichtgeweven 
gordijnen laten geen licht 
door. In de zomer houden 
ze warmte tegen en in de 
winter tocht.

 MURGRÖNA gordijnen, 
1 paar 

29.95

02

03

SANELA gordijnen, 1 paar  

69.95
AINA gordijnen, 1 paar  

49.95

SCHOTTIS 
plisségordijn

2.99

NORDIS vitragegordijnen,  
1 paar  

24.95MARIAM gordijnen, 1 paar 19.95 

17.95



Met vloerkleden maak je de 
vloer warmer, zachter, stiller 
en vooral persoonlijker. Van 
groot en aanwezig tot klein 
en subtiel, bij ons vind je het 
vloerkleed dat bij jou past.

01 Nieuw ÅDUM vloerkleed, hoogpolig 79.95  De dichte, dikke pool is geluiddempend en zacht om op te lopen. Pool: 100% polypropeen. Onderkant: syntheti-

sche latex. Ø195 cm. Helderrood. 002.712.61  02 STOCKHOLM vloerkleed, glad geweven 199.-  Dit kleed heeft een slijtvast en vuilafstotend wollen oppervlak, 

waardoor het uitermate geschikt is voor de woonkamer of voor onder de eettafel. Slijtvlak: 100% zuiver scheerwol. Schering: 100% katoen. Designer: Kazuyo Nomura. 

170×240 cm. Bruin. 602.394.09  03 HAMPEN vloerkleed, hoogpolig 29.95 Slijtvast, vlekbestendig en onderhoudsvriendelijk omdat het kleed is gemaakt van 

synthetische vezels. Pool: 100% polypropeen. Onderkant: synthetische latex. 133×195 cm. Heldergroen. 702.037.68  04 TÅSTRUP vloerkleed, laagpolig 39.95 
De dikke pool is geluiddempend en zacht om op te lopen. Pool: 100% polypropeen. Onderkant: synthetische latex. Designer: H.C. Ericson. 133×195 cm. Veelkleurig. 

702.517.40  

Vloerkleden 181180 Vloerkleden

05  RANDERUP vloer-
kleed, laagpolig 39.95

06

08 MORUM vloerkleed, glad geweven 59.95 

09

11 ULLGUMP vloerkleed, 
laagpolig 19.95 

05 Nieuw  RANDERUP vloerkleed, laagpolig 39.95 Slijtvast, vlekbesten-

dig en onderhoudsvriendelijk omdat het kleed is gemaakt van synthetische 

vezels. Pool: 100% polypropeen. Onderkant: synthetische latex. 133×195 cm. 

102.836.78  06 GÅSER vloerkleed, hoogpolig van 129.- voor 99.95  
133×195 cm. 602.307.91  07 Nieuw IKEA PS 2014 vloerkleed, glad 
geweven 99.95 Het vloerkleed heeft een geborduurd patroon dat het op-

pervlak diepte en structuur geeft. Slijtvlak: 100% wol. Schering: 100% katoen. 

128×180 cm. 702.647.28  08 MORUM vloerkleed, glad geweven 59.95 
160×230 cm. 202.035.63  09 HULSIG vloerkleed, laagpolig 12.95  Slijtvast, 

vlekbestendig en onderhoudsvriendelijk omdat het kleed is gemaakt van syn-

thetische vezels. Slijtvlak: 100% polypropeen. Onderkant: latex. 120×180 cm. 

102.502.01  10 Nieuw VRÅBY vloerkleed, laagpolig 59.95 Pool: 100% po-

lypropeen. Onderkant: synthetische latex. 160×230 cm. Grijs/wit. 302.836.77  
11 ULLGUMP vloerkleed, laagpolig 19.95 Slijtvast, vlekbestendig en 

onderhoudsvriendelijk omdat het kleed is gemaakt van synthetische vezels. 

133×195 cm. Zwart/wit. 702.561.58   

›De spiegel, stoffen en vloerkleden van IKEA PS 2014 
zijn gebaseerd op hetzelfde raster, maar er is met 
verschillende kleuren en herhalingen steeds een  
ander visueel verhaal gevormd. Eigenlijk net als bij 
de inrichting van onze huizen.‹

Margrethe Odgaard, Designer 

Over een glad geweven 
vloerkleed kan je makkelijk 
stoelen verschuiven als je 
bijvoorbeeld gaat stofzuigen - 
ideaal voor onder de eettafel.

02

03

HULSIG vloerkleed, 
laagpolig

12.9504 TÅSTRUP vloerkleed, laagpolig  

39.95

01  ÅDUM vloerkleed, 
hoogpolig

79.95

10  VRÅBY vloerkleed, 
laagpolig  59.95

07  IKEA PS 2014 vloerkleed, gladgeweven 99.95

GÅSER vloerkleed, 
hoogpolig 
van 129.- voor

99.95



GÅSER 
vloerkleed
Een hoogpolig vloerkleed is extra zacht onder je voeten 
en dempt geluid. Je kan twee kleden naast elkaar leggen 
zonder dat je de overgang ziet. GÅSER vloerkleden blijven 
lang mooi - ze zijn gemaakt van synthetische vezels en 
daardoor slijtvast en vlekbestendig.

01

04

01 LUDDE schapenvacht 34.95 Wol is vuilafstotend en slijtvast. Wit. 

832.351.10  02 PERSISK KELIM GASHGAI vloerkleed, glad geweven 
199.-  Handgeweven door vakkundige handwerklieden, en daardoor uniek. 

100% wol. Lengte 180 cm. 102.170.61  03 ÅKERKULLA vloerkleed, laag-
polig 19.95 De dikke pool is geluiddempend en zacht om op te lopen. Pool: 

100% polypropeen. Onderkant: synthetische latex. Designer: Eva Lundgreen. 

80×150 cm. 202.290.73  04 TÅNUM vloerkleed, glad geweven 4.99/st. 
Handgeweven door vakkundige handwerklieden, en daardoor uniek. 100% 

katoen. Designer: Erik Bertell. 60×90 cm. 302.126.75  05 Nieuw OSTED 
vloerkleed, glad geweven 19.95 Perfect voor plekken waar veel wordt gelo-

pen, zoals de hal, omdat het kleed makkelijk te stofzuigen en te onderhouden 

is.  Slijtvlak: 100% sisal. Bies: 100% polyester. 80×140 cm. 502.703.15  06 

SNEKKERSTEN vloerkleed, laagpolig 59.95 Slijtvast, vlekbestendig en 

onderhoudsvriendelijk omdat het kleed is gemaakt van synthetische vezels. 

Slijtvlak: 100% polypropeen. Onderkant: latex. 160×230 cm. 102.290.40

182 Vloerkleden

LUDDE schapenvacht

34.95

Dit motief herken je 
misschien van andere 
artikelen. Zweedse 
boerenbruiloften en 
zomerse veldbloemen 
waren onze inspiratie. 

Dit vloerkleed is van sisal, 
een agavevezel. Je kan dit 
duurzame kleed aan twee 
kanten gebruiken, dus het 
gaat extra lang mee.   

TÅNUM vloerkleed, laagpolig 

4.99
/st.

02 PERSISK KELIM GASHGAI 
vloerkleed, glad geweven 199.- 

03 ÅKERKULLA vloerkleed, 
laagpolig 19.95 

05  OSTED vloerkleed, 
glad geweven 19.95 

Deze handgeweven vloer-
kleden maken we van restjes 
stof. Daardoor zijn ze allemaal 
uniek - en heel zacht geprijsd.

06 SNEKKERSTEN 
vloerkleed, laagpolig 59.95

GÅSER vloerkleed, hoogpolig van 129.- voor
Het vloerkleed is machinaal geweven.

Pool: 100% polypropyleen. 

Onderkant: latex. 133×195 cm. Donkergrijs. 602.307.91

99.95
 Winkel online op IKEA.nl



01 Nieuw NÄVVIVA kussen 3.99/st. 100% katoen. 30×60 cm. 602.625.36  02 GURLI kussenovertrek 3.49/st. 100% katoen. 50×50 cm. 802.368.48  03 
HENRIKA kussenovertrek 6.99/st. 100% polyester. 50×50 cm. 502.556.16  04 STOCKHOLM kussenovertrek 6.99/st. Voor binnenkussens van 50x50 cm. 

100% ramie. Designer: Maria Vinka.50×50 cm. Beige. 302.366.76  05 SANELA kussenovertrek 6.99/st. Katoenfuweel geeft een diepe kleur en voelt lekker zacht 

aan. 100% katoenfuweel. 50×50 cm. 502.366.37  06 KRÅKRIS kussen 1.29/st. Overtrek: 100% polyester. Vulling: polyestervezels. 35×35 cm. 802.428.11  07 
BLÅVINGE kussenovertrek 4.99/st. 100% katoen. 50×50 cm. 102.616.19  08 GULÖRT kussenovertrek 4.99/st. De uitstraling is heel gemakkelijk te variëren 

omdat beide kanten een verschillend patroon hebben. 74% katoen, 26% polyester. 50×50 cm. 702.367.64  09 URSULA kussenovertrek 12.95/st. 100% ramie. 

65×65 cm. 002.006.93

07 BLÅVINGE  
kussenovertrek

4.99
/st.

06 KRÅKRIS kussen

1.29
/st.

Maak van je huis 
een thuis
›Niets mooier dan een huis dat laat zien wie je bent. Met 
textiel maak je in huis echt het verschil. Want vloerkleden, 
gordijnen en kussens zorgen voor warmte, gezelligheid, 
kleur en sfeer. En je hebt het zo weer veranderd. Elke keer 
weer.‹ 

Emelie Knoester, Range Manager

01  NÄVVIVA kussen 

3.99
/st.

03 HENRIKA
kussenovertrek

6.99
/st.

08 GULÖRT  
kussenovertrek

4.99
/st.

05 SANELA  
kussenovertrek

6.99
/st.

02 GURLI 
kussenovertrek

3.49
/st.

09 URSULA  
kussenovertrek

12.95
/st.

04 STOCKHOLM  
kussenovertrek

6.99
/st.



01 ELVILDA kussenovertrek 6.99 Het garen is enigszins verhoogd van het oppervlak, waardoor de stof handgeweven lijkt. 100% katoen. 50×50 cm. Roze/

veelkleurig 002.452.91  02 HEMNES bedbank met 3 lades 249.- Zie pagina 262.  03 PÄRLHYACINT dekbedovertrek met 1 sloop 9.99 Zie pagina 175.  04 
HEDBLOMSTER kussen 19.95/st. Het borduursel geeft het kussen glans en structuur. Overtrek: 100% katoen. Vulling: eendenveren. 50×60 cm. Veelkleurig 

002.640.29  05 HEMNES toilettafel met spiegel 199.-  101.212.28  06 MYRTEN gordijn met kantwerk, 1 paar 14.95 100% polyester. Designer: Paulin 

Machado. 145×300 cm. Wit 302.667.67  07 ÅRSTID wandlamp 14.95 Zie pagina 270. 08 HEMNES nachtkastje 49.95 501.241.59  09 FÖRTJUST theelicht-
houder 1.99 Zie pagina 251.  10 Nieuw IKEA PS 2014 vloerkleed, laagpolig 69.95 Zie pagina 181.  11 KVARTÄR hanglamp 14.95 Zie pagina 274.  

12 SOFIA stof 6.99/m 100% katoen. 150 cm breed. Wit/oranje. 202.289.88  13 SELJE nachtkastje 24.95 902.432.78  14 KARLABY/KARLSKOGA  3-zits 
slaapbank 199.- De overtrek is afneembaar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 100% katoen. 205x94 cm. 70 cm hoog. Bedmaat 

120×200 cm. Ransta wit. 299.265.28  15 Nieuw IKEA PS 2014 kussenovertrek 14.95/st. 100% ramie. Designer: Margrethe Odgaard. 50×50 cm. Roze/geel. 

802.638.70  16 TURBO kledingrek 29.95  Zie pagina 234.  17 ÖDESTRÄD dekbedovertrek met 1 sloop 6.99 52% polyester, 48% katoen. Designer: Anna 

Salander. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Oranje. 802.512.21  18 Nieuw IKEA PS 1995 klok 29.95 De klok is ook een goede opberger voor kleine 

spulletjes. Met poederlak afgewerkt staal en glas. Designer: Thomas Eriksson. 28×14 cm. 48 cm hoog. Geel. 802.719.07

Stijl 187186 Stijl

13 SELJE nacht-
kastje

24.95
14

1817

11

15   IKEA PS 2014  
kussenovertrek

14.95
/st.

07 ÅRSTID wandlamp

14.95

03 PÄRLHYACINT dekbed-
overtrek met sloop

9.99

01 ELVILDA kussen-
overtrek

6.99

06

09

08

02

16

10   IKEA PS 
2014 vloerkleed, 
laagpolig

69.95

12

04

Lief

Fris

Romantisch

Vrouwelijk

Scandinavisch

Speels

*UD¿VFK

Stoer

05



Stijl 189188 Stijl 

10 HINNERUP vloerkleed, hoogpolig 39.95 Het vloerkleed is machinaal geweven. 133×195 cm. 202.517.90  11 BOTKYRKA wandplank 29.95 Roestvrij 
staal en met poederlak afgewerkt staal. 80×20 cm. 20 cm hoog. Geel. 002.674.43  12 VILLSTAD fauteuil 149.- Vaste bekleding: 97% polyester en 3% nylon. 
Designer: Carl Öjerstam. 77×76 cm. 76 cm hoog. Turkoois. 902.396.10  13 KOPPAR tafellamp 14.95 glas. Ø23 cm. 20 cm hoog. IKEA. Model B1107 KOPPAR. In 
deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D. Grijs. 102.199.89  14 HÄMTA karaf 6.99.- Glas, roestvrij staal en 
siliconenrubber. 1,8 l. 802.358.44  15 SANELA kussenovertrek 6.99 100% katoenfuweel. 50×50 cm. 202.366.34  16 GÄSPA dekbedovertrek met 2 slopen 
49.95 100% katoensatijn. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60×70 cm. 902.147.75  17 MALM bedframe, hoog met 4 dekenlades 299.- 176×209 cm. 38 cm 
hoog. Matrasmaat 160×200 cm. 599.316.27 18 SANELA gordijnen, 1 paar 69.95 Zie pag. 178.

01 HEMNES bedframe 199.- Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 211×174 cm. 122 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. 799.293.41  02 Nieuw STRAND-
KRYPA dekbedovertrek met 1 sloop 14.95 100% katoen. Designer: Helle Vilén. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 102.829.33  03 SOCKERÄRT 
vaas 12.95 Geëmailleerd staal. Designer: Sigga Heimis. 22 cm hoog. 801.484.65  04 HURDAL garderobekast 399.- Zie pagina 223.  05 HOLMSEL fauteuil 
39.95 Gelazuurd en blank gelakt rotan. 55×52 cm. 76 cm hoog. 002.610.35  06 Nieuw ORMHASSEL plaid 14.95 100% acryl. Designer: Kazuyo Nomura. 
120×180 cm. 102.864.60  07 BYHOLMA mand 5.99 Blank gelakt rotan. 25×29 cm. 15 cm hoog. 001.590.14  08 TÅNUM vloerkleed, glad geweven 4.99 Zie 
pag. 182.  09 RANARP bureaulamp 39.95  IKEA. Model B1225 RANARP. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: 
A++ tot D. 302.313.15

07

01 HEMNES bedframe 

199.-

05

04

06

09

03

08 TÅNUM vloerkleed

4.99

16

10 HINNERUP vloerkleed, hoogpolig 

39.95

14

17

18

15

02

13 KOPPAR tafellamp 

14.95

Strak

Eigentijds

Verschillende structuren

Harmonieus

Landelijk

Natuurlijk

Ambachtelijk

Rustig

11 BOTKYRKA wandplank

29.95

12



01– 02 STOCKHOLM vaas 20 cm hoog 39.95  Vaas 40 cm hoog  29.95 Zie pag. 252.  03 MALM ladekast met 6 lades 139.- 160×48 cm. 78 cm hoog. 

401.786.09  04 STOCKHOLM dekbedovertrek met 2 slopen 49.95 100% perkalkatoen. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60×70 cm. 602.585.77  05 
STOCKHOLM stof 6.99/m 100% katoen. 150 cm breed. 202.289.93  06 STOCKHOLM bijzettafel, set van 2, 199.- Zie pag. 264.  07 UPPBO bureaulamp 
29.95  85 cm hoog. De lamparm en de kap zijn verstelbaar, waardoor je het licht kan richten. IKEA. Model B1203 UPPBO. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met 

de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D. 002.313.45  08 STOCKHOLM stoel 149.- Zie pag. 288.  09 MALM bedonderstel, hoog 179.- Door 

het echte houtfneer krijgt het bed een mooi patina. Blank gelakt eikenfneer. 176×209 cm. 100 cm hoog. Matrasmaat 160×200 cm. Wit gelazuurd eikenfneer. 

190.225.49  10 MALOU dekbedovertrek met 2 slopen 49.95 002.148.12  11 SILLERUP vloerkleed, laagpolig 99.95 200×300 cm. 302.878.21  

12 BAROMETER bureaulamp 34.95 48 cm hoog. IKEA. Model B1021 BAROMETER. In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen worden 

gebruikt: A++ tot D. 700.895.79 13 VILSUND vloerkleed, laagpolig 69.95 Het vloerkleed is machinaal geweven. Designer: Inga Leo. 160×230 cm. 802.290.46  
14 FJÄLLJUNG kussenovertrek 6.99 100% ramie. 50×50 cm. 302.588.47  15 FRÄKEN sprei en 2 kussenovertrekken 59.95 Stof: 100% katoen. Vulling: 

100% polyestervezels. Sprei 260×280 cm. Kussenovertrek 65×65 cm. 502.296.08  16 HEMNES ladekast 2 lades 69.95  Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 

54×38 cm. 66 cm hoog. 502.426.19  17 JÄMNT beker 2.99 Steengoed. 40 cl. 002.560.53  18 HEMNES bedframe 199.- Zie pag. 160. 19 NYPONROS dekbed-
overtrek met 1 sloop 29.95 100% katoen. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. Wit/blauw. 502.148.19  20 HERMINE plaid 14.95 80% acryl, 20% 

wol. 120×180 cm. 202.121.62 

Stijl 191190 Stijl 

Tijdloos

Sierlijk

Simpel

Licht

17 JÄMNT beker

2.99

16 HEMNES ladekast 
2 lades

69.95

12

20

01

02

04

07

14

18

13 VILSUND vloerkleed,
laagpolig

69.95

Warm

Origineel

Gezellig

Afgestemd

09

03 MALM ladekast 6 lades

139.-

15

11 SILLERUP vloerkleed, laagpolig

99.95

08

06

05

10

19



01 STRIND tafeltje 69.95 Incl. wielen. Vernikkeld staal en gehard glas. Designer: Ehlén Johansson. Ø50 cm. 62 cm hoog. 201.571.08  02 HENRIKA kussen-
overtrek 6.99 100% polyester. 50×50 cm. 502.573.47  03 GERREBO afbeelding zonder lijst 19.95 Motief van Andrea Byrne. 50×70 cm. 002.322.17  04 KLABB 
tafellamp 29.95 Aluminium en 100% polyester microvezels. Designer: Monika Mulder. Ø13 cm. 44 cm hoog. IKEA. Model B1019 KLABB. In deze lichtarmatuur kun-
nen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D. 402.802.25  05 BLADIS doos met deksel 9.99 Getint en blank gelakt pandanusblad en 
karton. 27×35 cm. 18 cm hoog. Zwart. 502.193.55  06 WERNA verduisteringsgordijnen, 1 paar 39.95 100% polyester. 145×300 cm. 702.060.45  07 MALOU 
dekbedovertrek met 2 slopen 49.95 100% katoen. Dekbedovertrek 240×220 cm. Sloop 60x70 cm. 002.148.12  08 MALM bedframe, hoog met 4 dekenlades 
299.- Zie pag. 164.

09 BJÖRNLOKA dekbedovertrek met 1 sloop 29.95 100% katoen. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 402.409.65  10 VETTRE nachtkastje 
29.95 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 46×46 cm. 67 cm hoog. Turkoois. 002.226.28  11 ARÖD bureaulamp 49.95 Zie pag. 
268.  12 HURDAL ladekast 5 lades 299.- Zie pag. 232.  13 FABRIKÖR vitrinekast 179.- Met poederlak afgewerkt staal en gehard glas. 57×47 cm. 150 cm 
hoog. 002.422.78  14 URSULA kussenovertrek 12.95  Voor binnenkussens van 65x65 cm. 100% ramie. 65×65 cm. 002.006.93  15 BERTA RUTA stof 6.99/m 
Hier getoond als zelfgenaaide kussenovertrek. 100% katoen. 150 cm breed. 502.237.29  16 BACKABRO/MATTARP slaapbank met chaise longue 849.- Op-
bergruimte onder de chaise longue. De deksel blijft openstaan zodat je er makkelijk en veilig dingen in kan doen of uit kan halen. Hoes: 53% linnen en 47% viscose. 
248×88/150 cm. 71 cm hoog. Bedmaat 140×200 cm. Risane naturel. 490.068.35  17 DEKAD wekker 5.99 10×14 cm. 501.875.66  

Stijl 193192 Stijl

Klassiek

Rustig

Stijlvol

Luxe

03
02

04 KLABB tafellamp 

29.95

17 DEKAD wekker

5.99

10

12

13
09

Retro

Industrieel

Stoer

Naturel

16 BACKABRO/MATTARP 
slaapbank met chaise longue

849.-

14

11 ARÖD bureaulamp

49.95

06 WERNA
verduisteringsgordijnen, 
1 paar

39.95

08

07

01

05

15



13 ÅFJÄRDEN badhanddoek 
9.99/st. 

04 FÄRGLAV badhanddoek 9.99/st. 

02 TOFTBO badmat 7.99

06 05 DRAGAN badkamerset, 2-delig 
8.99

03

07 HÄREN badhanddoek 2.99/st. 08  LILLSKÄR douchegor-
dijn 6.99 

10 LOSJÖN hanger 5.99/5 st. 01 ENUDDEN hanger voor deur 
3.99

11 

15 TVINGEN gastendoekje 1.7914

12

01 ENUDDEN hanger voor deur 3.99 Met poederlak afgewerkt staal. 

Designer: Inma Bermudez. 35×13 cm. Wit. 602.516.65  02 Nieuw HÄREN 
handdoek 1.49/st. 100% katoen. 50×100 cm. Oranje. 002.670.61  TOFTBO 
badmat 7.99 Gemaakt van microvezels en daardoor extra zacht, absorbe-

rend en sneldrogend. 60×90 cm. Oranje. 902.670.90  03 STUGVIK haak 
met zuignap 9.99/4 st. Kunststof en synthetisch rubber. Diverse kleuren. 

602.881.93  04 FÄRGLAV badhanddoek 9.99/st. 90% katoen, 10% poly-

ester. 70×140 cm. Wit/donkergrijs. 702.276.27  05 DRAGAN badkamerset, 
2-delig, 8.99 Afmetingen: 15x10x11 cm en 17x12x12 cm. Blank gelakt 

bamboe. 402.226.07  06 STUGVIK mand met zuignap 9.99 Kunststof 

en synthetisch rubber. 28×17 cm. 19 cm hoog. Wit. 502.493.81  07 HÄREN 
badhanddoek 2.99/st. 100% katoen. 70×140 cm. Groen. 301.635.52  08 
Nieuw LILLSKÄR douchegordijn 6.99 Dichtgeweven polyester met water-

afstotende laag. 180×200 cm. Veelkleurig. 602.735.11  09 TOFTBO badmat 
7.99 60×90 cm. Groen. 102.093.39

10 LOSJÖN hanger 5.99/5 st. Eenvoudig te monteren, de knoppen kunnen 

met dubbelzijdig tape of met schroeven aan de muur worden bevestigd. PET-

kunststof. Designer: Maria Vinka. Diverse kleuren. 902.257.93   

11 STORJORM spiegel met geïntegreerde led-verlichting 79.95 De 

led-lichtbron is geïntegreerd. Spiegelglas en kunststof. Designer: Henrik 

Preutz. Ø47 cm. Wit. 502.481.26  12 TVINGEN handdoek  van 3.99  voor 
2.99 100% katoen. Designer: Anna Salander. 50×100 cm. Wit. 602.495.83  

13 ÅFJÄRDEN badhanddoek 9.99/st. Een extra dikke, zachte handdoek 

van badstof met een hoog absorptievermogen (600 g/m²). 100% katoen. 

70×140 cm. Wit. 201.906.26  14 VARPAN badkamerset, 3-delig 1.49 
Inhoud: 1 tandenborstelhouder (Ø8 cm. 11 cm hoog.), 1 zeeppompje (Ø8 cm. 

11 cm hoog.) en 1 zeepbakje (12x8x2 cm). Polypropyleen. Designer: Ola 

Wihlborg. Wit. 302.264.65  15 TVINGEN gastendoekje 1.79 100% katoen. 

Designer: Anna Salander. 30×50 cm. Wit/geel. 402.495.84

194 Badkameraccessoires en -textiel

De geïntegreerde led-
verlichting in deze spiegel 
geeft gelijkmatig licht 
zonder vervelende
schaduwen - ideaal als 
je je opmaakt.

Deze zachte stijlvolle 
badhanddoek absorbeert 
uitstekend - hij is ook 
slijtvast, dus je kan hem 
dag in dag uit gebruiken. 

Boren hoeft niet. Want deze 
haken zuigen zich stevig 

vast aan glas, spiegels 
en tegels.

STUGVIK haak met zuignap

9.99
/4 st.

VARPAN badkamer-
set, 3-delig

1.49

 HÄREN handdoek

1.49
/st.

TVINGEN handdoek 
van 3.99 voor

2.99

›De TVINGEN serie 
is grappig en ideaal 
als je kinderen 
hebt. De kleuren 
én de afbeeldingen 
spreken iedereen 
aan. En met zo’n 
tandenborstelhanddoek 
vergeten de kleintjes 
nooit meer dat ze hun 
tanden nog moeten 
poetsen.‹

Anna Salander, Designer

09 TOFTBO badmat 7.99 

STORJORM spiegel met  
geïntegreerde led-verlichting

79.95

STUGVIK mand met 
zuignap

9.99
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Ook heel geschikt voor je bedrijf.
Winkel online  op IKEA.nl



02 KVARNÅN badlaken 9.99/st.   03 FRÄJEN badlaken 9.99/st. 

07

04

05 06 IMMELN douchemandje hoek, 
3 verdiepingen 14.95

08 SVARTSJÖN toiletpapier-
houder 2.99 

09

12 SVARTSJÖN zeepbakje 2.99   Beker 2.99

10

01 Nieuw INGEBORG badhanddoek 5.99/st. 100% katoen. Designer: 
S. Edholm/L. Ullenius. 70×140 cm. Wit/turkoois. 002.674.00  02 KVARNÅN 
badlaken 9.99/st. 100% katoen. Designer: S. Edholm/L. Ullenius. 
100×150 cm. Wit/turkoois. 602.674.02  03 FRÄJEN badlaken 9.99/st. 
100% katoen. 100×150 cm. Turkoois. 101.591.98  04 HJÄLMAREN hand-
doekenrek 4-armig 14.95 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: T. 
Christensen/K. Legaard. 46×5,5 cm. 16 cm hoog. 802.435.99  05 TRENSUM 
spiegel 8.99 Eén kant met vergrotend spiegelglas. Spiegelglas en roestvrij 
staal. Ø17 cm. 33 cm hoog. 245.244.85  06 IMMELN douchemandje hoek, 
3 verdiepingen 14.95 Met vier zuignappen die op vlakke oppervlakken kun-
nen worden bevestigd. Met poederlak afgewerkt en gegalvaniseerd staal. De-
signer: Nike Karlsson. 28×20 cm. 56 cm hoog. 802.526.21  07 SVARTSJÖN 
dubbele haak 1.99 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: Nike Karlsson. 
8 cm hoog. Zwart. 802.643.94  08 SVARTSJÖN toiletpapierhouder 2.99 
Massief grenen en met poederlak afgewerkt staal. Zwart. 402.643.86

09 NÄCKTEN gastendoekje 0.39/st. 100% katoen. 30×50 cm. Wit. 
502.150.84  10 Nieuw INGEBORG douchegordijn 9.99 Dichtgeweven po-

lyester met waterafstotende laag. Te completeren met douchegordijnringen. 
100% polyester. Designer: S. Edholm/L. Ullenius. 180×200 cm. Wit/turkoois. 
802.673.97  11 ÅFJÄRDEN badhanddoek 9.99/st. Een extra dikke, zachte 
handdoek van badstof met een hoog absorptievermogen (600 g/m²). 100% 
katoen. 70×140 cm. Groenblauw. 401.906.11  12 SVARTSJÖN serie PET-
kunststof. Designer: Nike Karlsson. Turkoois. Zeepbakje 2.99 002.643.88  
Zeepdispenser 4.99 Inhoud 3,5 dl. 202.643.92  Beker 2.99 902.649.68  
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01  INGEBORG badhanddoek

5.99
/st.

 INGEBORG douchegordijn

9.99

NÄCKTEN gasten-
doekje

0.39
/st.

HJÄLMAREN handdoekenrek 4-armig

14.95

SVARTSJÖN zeepdispenser

4.99

02

03

11 ÅFJÄRDEN badhanddoek 9.99/st. 

SVARTSJÖN 
dubbele haak

1.99

TRENSUM spiegel

8.99

Houd al je douchespullen 
dicht bij de hand met deze 
praktische hoekopberger. 
Je bevestigt het IMMELN 
douchemandje zonder boren 
aan de muur. Simpel en 
gemakkleijk.



01

04 05 SILVERÅN bank met 
bergruimte 39.95

01 Nieuw GUNNERN spiegelkast met 1 deur 29.95 Planken met 

opstaand randje voor veilig opbergen. Met poederlak afgewerkt staal en spie-

gelglas. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm. 62 cm hoog. Blauw. 

602.620.89  02 RÅGRUND wastafel-/hoekplank 29.95 Blank gelakt 

bamboe. Designer: David Wahl. 34×34 cm. 60 cm hoog. 402.530.76  

03 HEMNES stellingkast 89.95 Met open planken voor een goed over-

zicht en een makkelijke bereikbaarheid. Gelakt oppervlak. Designer: T. 

Christensen/K. Legaard. 42×37 cm. 172 cm hoog. Wit. 302.176.54  04 BYGEL 
roltafel 29.95 De bovenkant van de roltafel is keerbaar en kan worden ge-

bruikt als dienblad. Staal en ABS-kunststof. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 

39×59 cm. 98 cm hoog. 601.777.03  05 SILVERÅN bank met bergruimte 
39.95 Met folie overtrokken oppervlak. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 

54,4×35 cm. 46,6 cm hoog. Wit. 402.745.21  06 BOLMEN badkamerkruk 
5.99 Polypropyleen. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 44×35 cm. 25 cm 

hoog. Blauw. 902.913.30    

198 Badkamermeubels

11

07 Nieuw GUNNERN tafeltje 29.95 De verhoogde rand rond het tafelblad 

voorkomt dat dingen eraf glijden. Met poederlak afgewerkt staal. Designer: T. 

Christensen/K. Legaard. Ø38 cm. 74,7 cm hoog. Grijs. 702.828.31

08 RÖNNSKÄR wastafelrekje 24.95 Met poederlak afgewerkt staal. Desig-

ner: Jon Karlsson. 57×42 cm. 70 cm hoog. Zwart. 900.937.59  

09 KLAMPEN kastje op wielen 59.95/st. Met folie overtrokken oppervlak 

en staal afgewerkt met poederlak. Designer: Inma Bermudez. 38×25 cm. 

75 cm hoog. Zwartbruin. 402.574.23  10 HJÄLMAREN wandrek van 79.95 
voor 59.95 Gelakt oppervlak en met poederlak afgewerkt staal. Designer: T. 

Christensen/K. Legaard. 50×35 cm. 190 cm hoog. Zwartbruin. 602.467.68  
11 Nieuw IKEA PS 2014 plantenstandaard 29.95/st. Doordat je de 

planken op verschillende hoogtes kan plaatsen, kan je interessante decoraties 

met planten maken. De 2 onderste planken zijn geschikt voor potten met een 

diameter van max. 21 cm. De 4 bovenste voor potten met een diameter van 

max. 14 cm. Met poederlak afgewerkt staal en kunststof. Designer: David Wahl. 

3 m hoog. Wit. 902.575.95 

Scan deze pagina voor meer inspiratie

 GUNNERN 
spiegelkast  met 1 deur

29.95

BYGEL roltafel

29.95

08 RÖNNSKÄR wastafelrekje 
24.95 

09 KLAMPEN kastje op wielen 
59.95/st. 

02 RÅGRUND wastafel-/hoekplank 29.95

03 HEMNES stellingkast 89.95

07

10

06

 GUNNERN tafeltje

29.95

Dit retro ontwerp met 
veilige ronde hoeken is 

van duurzaam afgewerkt 
metaal. Staat ook leuk in 

andere kamers. 

Het lijkt hout, maar het ís 
bamboe. Een veelzijdig, 

natuurlijk materiaal dat licht 
is en toch sterk.  

 IKEA PS 2014 plantenstandaard

29.95
/st.

Ook als je weinig ruimte 
hebt, is er genoeg plek 

voor deze indrukwekkende 
standaard. Je zet hem vast 

tussen het plafond en de 
vloer - ook geschikt voor je 

balkon of veranda.  

BOLMEN badkamerkruk

5.99

HJÄLMAREN wandrek  
van  79.95 voor  

59.95



01

05 GODMORGON/ODENSVIK kast wastafel 2 lades 249.- 

02 LILLÅNGEN kast wastafel 
1 deur 129.95

04 11

03 VITEMÖLLA wandlamp 19.95 

06 HEMNES/RÄTTVIKEN kast 
wastafel 2 lades 219.- 

08 ÖSTANÅ spot 29.95 09 SILVERÅN/LILLÅNGEN kast 
wastafel 2 deuren 154.95 

10

12

01 GODMORGON/BRÅVIKEN kast wastafel 2 lades 209.95 Met folie 
overtrokken oppervlak en marmergruis. 62×49 cm. 68 cm hoog. Wit gelazuurd 
eikeneffect. 699.030.68  02 LILLÅNGEN kast wastafel 1 deur 129.95 Incl. 
handdoekenrek, zeepbakje en blad van roestvrij staal. Met folie overtrok-
ken oppervlak en keramiek. 40×41 cm. 92 cm hoog. Zwartbruin. 298.940.56  
03 VITEMÖLLA wandlamp 19.95 Staal, kunststof en glas. Designer: P. 
Amsell/B. Berlin. 28 cm hoog. IKEA. Model T1205 VITEMÖLLA. 002.387.66  04 
VITEMÖLLA trioplaat met spots 49.95 Staal, kunststof en glas. Designer: 
P. Amsell/B. Berlin. 75 cm. IKEA. Model T1205 VITEMÖLLA. 102.387.80  05 
GODMORGON/ODENSVIK kast wastafel 2 lades 249.- Hoogglansfolie en 
keramiek. 83×49 cm. 64 cm hoog. Hoogglans grijs. 398.749.39  06 HEMNES/
RÄTTVIKEN kast wastafel 2 lades 219.- Blank gelakt, gebeitst massief 
grenen en keramiek. 63×49 cm. 89 cm hoog. Zwartbruin gebeitst. 799.030.96
Badkamerkranen worden apart verkocht.  03–04  In deze lichtarmaturen kun-
nen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D.

 07 HEMNES/ODENSVIK kast wastafel 2 lades 249.-  Gelakt oppervlak 
en keramiek. 83×49 cm. 89 cm hoog. Wit. 499.031.11  08 ÖSTANÅ spot 
29.95 Staal, kunststof en glas. Designer: Inma Bermudez.  21 cm hoog. 
IKEA. Model T1204 ÖSTANÅ. Wit. 702.285.04  09 SILVERÅN/LILLÅNGEN 
kast wastafel 2 deuren 154.95 Perfect voor een kleine badkamer omdat 
de wastafelkast ondiep is. Met folie overtrokken oppervlak en keramiek. 
63×27 cm. 93,5 cm hoog. Wit. 990.203.82  10 ÖSTANÅ wandlamp 14.95 
Glas, polypropeen en staal. Designer: Inma Bermudez. 18 cm hoog. IKEA. Mo-
del T1203 ÖSTANÅ. Wit. 502.285.76  11 Nieuw GODMORGON/ODENSVIK 
kast wastafel 2 lades 209.- Folie en keramiek. 103×49 cm. 64 cm hoog. Wit. 
590.234.91  12 SILVERÅN/HAMNVIKEN kast wastafel 2 deuren 144.95 
Gebeitst, blank gelakt massief grenen en keramiek. 63×45 cm. 90,5 cm hoog. 
Lichtbruin. 390.203.80  
Badkamerkranen worden apart verkocht.  08+10 In deze lichtarmaturen kun-
nen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D.
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Je hebt je toiletspullen 
overzichtelijk bij elkaar in 

deze ruime, soepel lopende 
lades die je helemaal uit 

kan trekken.

Je kan deze wandlamp ook 
andersom ophangen. De 

ingebouwde led-lamp zorgt 
voor goed zicht op je spiegel 

en wastafel.  

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
kast wastafel 2 deuren 

144.95

VITEMÖLLA 
trioplaat met spots

49.95

Badkamerinstallatieservice
Onze montagepartners komen je 
badkamer graag installeren.

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

GODMORGON/BRÅVIKEN 
kast wastafel 2 lades

209.95

ÖSTANÅ wandlamp 

14.95

07 HEMNES/ODENSVIK kast 
wastafel 2 lades 249.-   

 GODMORGON/ODENSVIK 
kast wastafel 2 lades

209.-



01 GODMORGON hoge kast 199.- Incl. 1 vaste en 5 verstelbare planken, waarvan 3 van glas. Hoogglansfolie en 

gehard glas. 40×30 cm. 192 cm hoog. Hoogglans grijs. 602.189.68  02 SILVERÅN hoekelement 124.- Incl. 2 vaste 

en 4 verstelbare planken. Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 40×32 cm. 183,5 cm hoog. Lichtbruin. 290.204.65  

03 SILVERÅN spiegelkast 69.95 Incl. 2 verstelbare planken. Blank gelakt, gebeitst massief grenen en spiegelglas. 

Designer: T. Christensen/K. Legaard. 60×14 cm. 68 cm hoog. Lichtbruin. 302.707.69  04 HEMNES spiegelkast met 1 
deur 99.95 Incl. 3 verstelbare planken. Blank gelakt, gebeitst massief grenen en spiegelglas. Designer: T. Christensen/K. 

Legaard. 63×16 cm. 98 cm hoog. Zwartbruin gebeitst. 302.176.73  05 STORJORM spiegelkast 1 deur/inbouwver-
lichting 139.- De led-lichtbron is geïntegreerd. Met folie overtrokken oppervlak, gehard glas en spiegelglas. Designer: 

Henrik Preutz. 40×21 cm. 64 cm hoog. Wit. 002.481.19  06 GODMORGON spiegelkast met 2 deuren 249.- Verschil-

lende wandmaterialen vereisen verschillende soorten  wandbeslag. Gebruik beslag dat geschikt is voor het  materiaal 

van de wand, wordt apart verkocht. Met folie overtrokken oppervlak en spiegelglas. 80×14 cm. 96 cm hoog. 302.189.98  

GODMORGON led-kast-/wandlamp 59.95 Geeft een gelijkmatig licht, praktisch voor bij de spiegel en de wastafel. 

Aluminium en kunststof. Designer: C. Martin/M. Elebäck. 80 cm. IKEA. Model L1225 GODMORGON. Deze lichtarmatuur 

heeft ingebouwde lichtdiodes. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet worden vervangen. 102.509.13  
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01

06  GODMORGON spiegelkast met 
2 deuren 249.- en GODMORGON 
led-kast-/wandlamp 59.95

03 SILVERÅN spiegelkast 69.95 

05

04 HEMNES spiegelkast met 1 
deur 99.95 

STORJORM spiegelkast 
1 deur/inbouwverlichting

139.-

De geïntegreerde led-lamp 
geeft helder licht en goed 
zicht op alles wat je 
‘s morgens moet doen.  

02

Met deze kast 
maak je ruimte 

doordat je de 
hoeken van 

je badkamer 
gebruikt. Je 
kan de deur 

met de opening 
naar links of 
naar rechts 
monteren.  

SILVERÅN hoekelement

124.-

GODMORGON 
hoge kast

199.-

Daarom wil je een 
TOFTBO badmat!

Een badmat in 
precies het goede 
formaat - en met een 
prijs die net zo zacht 
is als de mat.  

Gemaakt van 
microvezels, dus 
lekker zacht, heel 
absorberend en 
snel droog.

Gebruik het STOPP 
antislip/ondertapijt 

voor een betere grip 
op gladde vloeren.

Kan in de wasmachine 
en de droger.   

TOFTBO badmat van 9.99  voor
60×90 cm.  Ook verkrijgbaar als toiletmat.

Beige. 402.112.13  

Wit. 702.034.00  

Rood. 502.212.97  

Grijs. 502.213.01  

Groen. 102.093.39  

Zwart. 202.602.47 

Turkoois. 201.639.63  

7.99
/st.

 Winkel online op IKEA.nl



01 02

04 UTELEK dekbedovertrek en sloop 19.95

03 06 MYDAL frame stapelbed 119.- 

09 FLAXA bedframe met opberglades 141.95   
Hoofdeinde met bergruimte  79.95

08

10

01 Nieuw BUSUNGE meegroeibed 149.- Inclusief bedbodem. Exclusief 
matras en bedtextiel. Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. Designer: 
Carl Öjerstam. 90×138/208 cm. 79 cm hoog. Matrasmaat 80×200 cm. Licht-
roze. 902.290.17  02 KRITTER bedframe met lattenbodem 69.94 Exclu-
sief matras en bedtextiel. Gelakt oppervlak en kunststof. 75×165 cm. 67 cm 
hoog. Matrasmaat 70×160 cm. Wit. 598.516.06  03 Nieuw LEKANDE sprei 
19.95 100% katoen. Designer: Malin Gyllensvaan. 120×180 cm. 802.689.81  
04 UTELEK dekbedovertrek met 1 sloop 19.95 Het dekbedovertrek is aan 
beide kanten verschillend; de onderkant en het sloop hebben hetzelfde dessin. 
100% katoen. Designer: Malin Gyllensvaan. Dekbedovertrek 140×200 cm. 
Sloop 60×70 cm. Veelkleurig. 102.644.15  05 SUNDVIK uittrekbaar bed-
frame met lattenbodem 140.95  91x37/207 cm. 80 cm hoog. Matrasmaat 
80×200 cm. Grijsbruin. 390.416.60

204 Kindermeubels

06 MYDAL frame stapelbed 119.- De ladder kan aan de linker- of 
rechterkant van het bed worden gemonteerd. 97×206 cm. 157 cm hoog. 
Matrasmaat 90×200 cm. 001.024.52  07 BOLLKÄR pluchen speelgoed 
7.99 100% polyester. Ø33 cm. Oranje. 402.735.12  BOLLTOKIG 
pluchen speelgoed 7.99 Ø27 cm. Geel. 302.735.17  08 Nieuw STUVA 
hoogslapercombinatie met 3 lades/2 deuren 385.- 99×192 cm. 
207 cm hoog. Matrasmaat 90×200 cm. 490.258.05  09 FLAXA serie Gelakt 
oppervlak. Designer: Inma Bermudez. Bedframe met opberger en 
lattenbodem 141.95 98×207 cm. 45 cm hoog. Matrasmaat  90×200 cm. 
Wit. 090.319.12  Hoofdeinde met bergruimte 79.95 Het hoofdeinde heeft 
open opbergvakken en een uittrekbare, verborgen opbergeenheid op wielen. 
97×30 cm. 100 cm hoog. 002.479.64  10 PIMPLA dekbedovertrek met 1 
sloop 19.95 100% katoen. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 
302.731.31 11 Nieuw BENRANGEL dekbedovertrek met 1 sloop 19.95 
100% katoen. Dekbedovertrek 140×200 cm. Sloop 60×70 cm. 802.726.38

05 SUNDVIK  uittrekbaar bedframe met lattenbodem  

140.95

›Kinderen tussen 8 en 
12 vertellen maar wat 
graag hoe zij erover 
denken. Dus toen ik deze 
textielcollectie ging 
ontwerpen, heb ik heel 
goed naar ze geluisterd. 
We waren het al snel 
eens: goed design is 
verrassend en speels, 
maar nooit kinderachtig. 
Eigenlijk moeten 
designers zich wat vaker 
in kinderen verplaatsen, 
bijvoorbeeld door een 
tijdje te gaan gamen of 
skaten.‹

Malin Unnborn, Designer

07 BOLLKÄR pluchen speelgoed 
7.99  BOLLTOKIG pluchen 
speelgoed 7.99

Slapen, opbergen, spelen 
en leren - met deze STUVA 
combinatie heeft je kind een 
mooie én handige plek voor 
zichzelf.  

11

PIMPLA dekbedovertrek 
met sloop

19.95
 BENRANGEL 

dekbedovertrek met sloop

19.95

KRITTER bedframe met 
lattenbodem

69.94
 STUVA hoogslapercombinatie 

met 3 lades/2 deuren

385.-

 LEKANDE 
sprei

19.95

Scan deze pagina voor meer inspiratie

 BUSUNGE meegroeibed

149.-

Kinderen groeien overal uit, 
en meestal sneller dan je 

denkt. Maar dit handige en 
veilige meegroeibed 

groeit gewoon met ze mee.   



01 Nieuw GUNGGUNG schommel 19.95 Aanbevolen voor kinderen vanaf 3 jaar. 100% polyester. Designer: Tina Christensen. Max. belasting 70 kg. Maximale 

hoogte 240 cm. Groen. 702.439.72  02 Nieuw IKEA PS 2014 evenwichtsbank 49.95 Draagt bij aan de ontwikkeling van het coördinatievermogen en het even-

wichtsgevoel van kinderen. Blank gelakt, gebeitst massief berken. Designer: Henrik Preutz. 140×27 cm. 402.629.57  03 Nieuw TRÄNING jongleerset 29.95 
Draagt bij aan de ontwikkeling van het coördinatievermogen en het evenwichtsgevoel van kinderen. Designer: Tina Christensen. 102.589.52  04 Nieuw PLUFSIG 
gymnastiekmat, opvouwbaar 29.95/st. Aanbevolen vanaf 18 maanden. Polyetheen. Designer: Tina Christensen. 78×185 cm. Groen. 102.628.31

Speelgoed 207206 Speelgoed 

05 SKYLTA marktkraam voor kind 9.99 Golfkarton. 82×37 cm. 143 cm. 

302.457.27  06 SUNDVIK serie Blank gelakt, gebeitst massief grenen. Wit. 

Kinderstoel 14.95 28×29 cm. 55 cm hoog. 601.963.58  Kindertafel 29.95 
76×50 cm. 50 cm hoog. 102.016.73  07 LJUSA led-zaklamp, handaan-
gedreven 3.99/st. Handaandrijving; 20-30 keer draaien voor 1,5 minuten 

licht. ABS (kunststof). Designer: Anna Efverlund. 301.908.57  08 UTTER 
kindertafel met 2 stoelen 12.95 Zowel binnen als buiten te gebruiken. De 

krukken kunnen worden gestapeld of onder de tafel worden geschoven om 

plaats te besparen als ze niet worden gebruikt. versterkt polypropeen. Desig-

ner: K. Hagberg/M. Hagberg. Tafel 58×42 cm. 43 cm hoog. Rood. 502.023.88  
09 MÅLA serie Diverse kleuren. Fluorescerende/glitterverf 9.99 /8 st. 
702.662.99  Gelpen 3.99/8 st. 202.661.74  10 LILLABO series Aanbevolen 

vanaf 18 maanden. Designer: Henrik Johansson.  Speelgoedfguur 4.99/5 st. 

602.426.14  Garage met takelwagen 12.99 201.714.73

Kinderen moeten lekker spelen 
en bewegen - dat is ook goed 
voor later. Een Zweeds 
circus heeft ons geholpen 
bij het ontwikkelen van dit 
grappige circusspeelgoed. Daar 
kunnen ze thuis heerlijk mee 
schommelen, springen en 
jongleren.

Batterijen heb je niet nodig. 
Deze zaklamp wind je met 
de hand op. Leuk én leer-
zaam.

08 ›We willen het leven
van elke dag leuker 
maken voor iedereen
- dus ook voor kinderen. 
Natuurlijk mag dat niet 
teveel kosten. Daarom 
ontwerpen we altijd 
eerst de prijs. Ook van 
deze UTTER kindertafel, 
waar we heel erg tevre-
den over zijn.‹

K. Hagberg/M. Hagberg,  
Designer

09 MÅLA gelpen 3.99/8 st. 

07 LJUSA led-zaklamp, handaangedreven 3.99/st.05 SKYLTA marktkraam voor kind 
9.99 

06 SUNDVIK kinderstoel 14.95  
kindertafel 29.95

10 LILLABO garage met takelwagen 12.99

UTTER kindertafel 
met 2 stoelen

12.95

LILLABO speelgoedfguur

4.99
/5 st.

MÅLA fuorescerende/

glitterverf

9.99
/8 st.

02   IKEA PS 2014 
evenwichtsbank

49.95

04   PLUFSIG 
gymnastiekmat

29.95
/st.

01   GUNGGUNG 
schommel

19.95

03   TRÄNING  
jongleerset

29.95



01 02 IKEA PS FÅNGST 
opberger met 6 vakken 1.99/st.

01 Nieuw SUNDVIK garderobekast 149.- Blank gelakt, gebeitst massief 
grenen. Designer: Jon Karlsson. 80×50 cm. 171 cm hoog. 102.696.96  02 
IKEA PS FÅNGST opberger 6 vakken 1.99/st. ‘In de roos schieten’ maakt 
opruimen en sorteren veel leuker. 100% polyester. Ø29 cm. 168 cm lang. 
Roze. 400.961.66  Heldergroen. 701.155.78  03 STUVA opberger met lades 
95.- Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 60×50 cm. 128 cm hoog. 
290.177.45  
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04 VESSLA bak met wielen 4.99 39×39 cm. 28 cm hoog. 800.985.16  
Deksel 1.99 Door de vormgeving van de deksel is de VESSLA krat met wielen 
stapelbaar. 700.648.85  05 MICKE bureau 29.95 De achterkant is helemaal 
afgewerkt, dus je kan dit meubel ook middenin de ruimte zetten. 73×50 cm. 75 
cm hoog. 202.522.85  06 TROFAST opbergcombinatie met bakken van 
71.45 voor 61.45 99×44 cm. 94 cm hoog. 790.327.67  07 STUVA bank met 
bergruimte 69.95/st. In een lage opberger kunnen kinderen zelf hun spullen 
pakken en weer opruimen. 90×50 cm. 50 cm hoog. 398.737.32  08 Nieuw 
BUSUNGE serie Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. Designer: Carl 
Öjerstam. Garderobekast 99.95 80×52 cm. 139 cm hoog. 002.290.12  
Ladekast 2 lades 69.95 80×40 cm. 75 cm hoog. 202.290.11  09 HENSVIK 
kast met open element 49.95  75×41 cm. 161 cm hoog. 500.772.47 
10 ORDNA miniladekast met 5 lades 9.99/st. 52×33 cm. 26 cm hoog. 
002.379.17  11 TROGEN bank met bergruimte 69.95 70×39 cm. 50 cm 
hoog. 002.685.41

Even groot als je kind, maar 
net zo stevig en tijdloos 

als jullie kast - daar voelen 
kleintjes zich ineens 
stukken groter door.

05 MICKE bureau 

29.95
06 

07 08 BUSUNGE garderobekast 99.95

09 

10 ORDNA miniladekast 
met 5 lades 9.99/st.

11 TROGEN bank met bergruimte 
69.95

HENSVIK kast met open element 

49.95

03 STUVA opberger met lades 
95.-

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Je kan erop zitten en je 
kan er speelgoed in doen. 
Met verstelbare doppen en 
wielen. Verkrijgbaar in heel 
veel kleuren. 

STUVA bank met bergruimte

69.95
/st.

 SUNDVIK 
garderobekast

149.-

Transportservice
We leveren je aankopen thuis of op 
kantoor af. 

 Kijk op IKEA.nl/services
 of vraag ernaar in de winkel.

04 VESSLA bak met wielen 4.99 
en deksel 1.99

 BUSUNGE 
ladekast met 2 lades

69.95

TROFAST opberg-
combinatie met 
bakken 71.45

61.45



01 Nieuw GONATT babybedje 169.-  Exclusief matras en bedtextiel 
66×123 cm. 103 cm hoog. Matrasmaat 60×120 cm. 502.015.34  02 
PYTTELILLA babyslaapzak 15.95 Katoen en polyester. Designer: Wiebke 
Braasch. 49×84 cm. Donkerblauw/groen. 502.520.00  03 GULLIVER 
babybedje 69.95 Exclusief matras en bedtextiel. Getint, blank gelakt massief 
beuken en beukenfneer. Max. belasting 20 kg. 66×123 cm. 80 cm hoog. 

Matrasmaat 60×120  cm. Wit. 102.485.19  

04 SNIGLAR babybedje 34.95 Onbehandeld massief beuken. 20 kg. 66×124 
cm. 80 cm hoog. 302.485.37  05 SPÖKA led-nachtlampje 14.95/st.  Dieren-
motief. Wit/turkoois. 701.509.82  Wit/rood. 901.509.76  IKEA. Model M0801 
SPÖKA. De led-lichtbron is geïntegreerd.  De led-lampen kunnen niet vervangen 
worden. 06 STUVA babybedje met lades 157.- 66×126 cm. 86 cm hoog. 
Matrasmaat 60×120 cm. Zwart. 999.284.92  07 Nieuw SUNDVIK commode/
ladekast 149.- Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 79×51/87 cm. 99/108 cm 
hoog. Wit. 902.567.27  08 TUTIG commodematrasje 5.99 Makkelijk schoon 
te houden - machinewasbaar. 100% katoen. Designer: Wiebke Braasch. 70×90 
cm. Grijs/wit. 102.566.13  09 Nieuw NANIG bedset voor babybed, 3-delig 
17.95 Dekbedovertrek, sloop en laken. 50% katoen, 50% lyocell. Designer: 
Malin Gyllensvaan. Roze. 902.824.39  10 FANTASIDJUR dekbedovertrek en 
sloop voor babybed 5.99 100% katoen. Designer: Eva Lundgreen. Veelkleurig. 
902.342.50  11 SNIGLAR commode 24.95 Massief beuken. 72×53. 87 cm 
hoog. Beuken/wit. 200.452.05  12 PATRULL babyfoon Ledenprijs 39.95 
Niet-ledenprijs 54.95 602.534.81  

02 PYTTELILLA babyslaapzak 15.95 

210 Babymeubels en -accessoires  

03  

04

01

SNIGLAR babybedje

34.95

De basis is van lichte nylon. 
Dat is ontzettend sterk 
en zorgt voor ventilatie
- zo slaapt je kind heel 
comfortabel. 

 GONATT babybedje 

169.-

Zie je door onze babybedjes het bos niet meer? Kies 
dan gewoon het bedje dat je het mooist vindt, of het 
handigst. Het maakt namelijk niet uit welk babybed je 
kiest - ze zijn allemaal uitstekend geventileerd zodat 
je kind er prettig én veilig in kan slapen. Want pas als 
ze goed genoeg zijn voor onze kinderen, vinden we ze 
goed genoeg voor die van jou.   

GULLIVER babybedje

69.95

07 

06 

1110 FANTASIDJUR dekbedover-
trek en sloop voor babybed 5.99

09

08 TUTIG commodematrasje 5.99   

Deze schattige nacht-
lampjes houden enge 
monsters uit de buurt. 
Het led-lampje wordt niet 
warm en verbruikt heel 
weinig energie.   

SNIGLAR commode

24.95

STUVA babybedje met lades

157.-

Scan deze pagina voor meer inspiratie

 NANIG bedset voor 
babybed, 3-delig

17.95

05 SPÖKA led-nachtlampje 
14.95/st. 

Uit het zicht - maar altijd 
hoorbaar. Dankzij de 

praktische riemhouder heb je 
de babyfoon altijd bij je, 
waar je in huis ook bent. 

PATRULL babyfoon
IKEA FAMILY ledenprijs

39.95
Niet-ledenprijs: 54.95

 SUNDVIK 
commode/ladekast

149.-

12



02 LÄTTSAM babybadje  5.99 04 AGAM juniorstoel 39.95

07 BÖRJA babybeker met deksel 1.99

05 LEOPARD hoge kinderstoel 
met blad 59.95

06

09 SMASKA schaal 1.99/3 st.  Bord 2.99/3 st.  Babylepels, set van 6, 1.99 
KLADD RANDIG slab 1.99/2 st. 

01 LOCKIG kinderpot 5.99 Antislipmateriaal aan de onderkant; het potje 

glijdt niet zo snel weg. Aanbevolen vanaf 12 maanden. Polypropeen en synthe-

tische rubber. Designer: Monika Mulder. 36×27 cm. 28 cm hoog. Wit/groen. 

601.931.28  02 LÄTTSAM babybadje 5.99 Het badje staat stevig door de 

antisliponderkant. Polypropeen en synthetische rubber. Designer: Tina Chris-

tensen. 71×43 cm. 20 cm hoog. Wit/groen. 402.484.43  STÄNKA handdoek 
met capuchon 6.99 100% katoen. Designer: Wiebke Braasch. 125×60 cm. 

Lichtblauw/groen. 402.520.10  03 FÖRSIKTIG kinderkruk 2.49 Antislip-

profel aan de bovenkant; vermindert het risico op uitglijden. Polypropeen en 

synthetische rubber. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 37×24 cm. 13 cm 

hoog. Wit/groen. 602.484.18

 Babymeubels en -accessoires   213212 Babymeubels en -accessoires  

08 SMÅGLI bord/schaal 4.99

04 AGAM juniorstoel 39.95 41×43 cm. 79 cm hoog. 902.535.35   

05 LEOPARD hoge kinderstoel met blad 59.95 Het blad is makkelijk te 

verwijderen en schoon te maken. 50×58 cm. 87 cm hoog. 702.024.05  06 

ANTILOP kinderstoel met veiligheidsriempje 9.99 58×62 cm. 90 cm 

hoog. Wit/zilverkeur. 890.417.09  07 BÖRJA babybeker met deksel 
1.99 202.138.83  08 BÖRJA voerlepel en babylepel 0.99 Het babyle-

peltje is makkelijk vast te houden voor kleine kinderen als ze zelf leren eten. 

401.992.87  SMÅGLI bord/schaal 4.99 302.083.48  09 SMASKA serie 
polypropeen. Designer: Monika Mulder. Schaal 1.99/3 st. Gemaakt van 

kunststof, vaatwasserbestendig en geschikt voor gebruik in de magnetron. 

301.453.32  Bord 2.99/3 st. Gemaakt van kunststof, vaatwasserbestendig en 

geschikt voor gebruik in de magnetron. 001.375.74  Babylepels, set van 6, 
1.99 Het lepeltje is makkelijk vast te houden voor kleine kinderen zodra ze zelf 

kunnen eten. 501.375.76  KLADD RANDIG slab 1.99/2 st. 301.780.06

ANTILOP kinderstoel 
met veiligheidsriempje

9.99
Dankzij de grote 
handgrepen kan je 
baby de beker helemaal 
zelf vasthouden. De 
goedsluitende deksel 
voorkomt knoeien.  

BÖRJA voerlepel en babylepel

0.99

Je kan je kind met een 
gerust hart aan tafel zetten 
met de rest van het gezin 
- onze hoge kinderstoelen 
doorstaan de strengste 
veiligheidstests. 

Onze baby-accessoires zijn ideaal in die eerste 
onzekere maanden, waarin je als kersverse ouder nog 
vol vragen zit. Ligt mijn kindje lekker? Is dit materiaal 
wel veilig? Is het betrouwbaar en degelijk gemaakt? 
Het antwoord is altijd ja. Want we weten dat jij alleen 
het beste wilt voor je baby - en dat willen wij ook.  

LOCKIG kinderpot

5.99

01

STÄNKA handdoek 
met capuchon

6.99

03 FÖRSIKTIG kinderkruk

2.49
Winkel online op IKEA.nl
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0605

01–02 PAX garderobekast 810.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken oppervlak en gehard glas. 150×66 cm. 236,4 cm 

hoog. Wit gelazuurd eikeneffect/INNFJORDEN wit glas. 890.324.46  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

2 KOMPLEMENT kledingroedes 71 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor uittrekbare 

plank 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor basiselementen 50×58 cm, 4 

KOMPLEMENT lades met glazen front 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT uittrekbare mul-

tihanger, 2 KOMPLEMENT uittrekbare planken 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT uittrek-

bare broekhanger 50×58 cm, 3 KOMPLEMENT planken 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT 

multihanger en 1 set van 2 stuks KOMPLEMENT zachtsluitend beslag.

03–04 PAX garderobekast 762.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken oppervlak. 200×66 cm. 236,4 cm hoog. Wit/HAS-

VIK hoogglans wit. 090.257.27  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

2 KOMPLEMENT kledingroedes 96 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor basisele-

menten 50×58 cm, 4 KOMPLEMENT draadmanden 100×58 cm, 4 KOMPLEMENT 

draadmanden 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT uittrekbare multihanger, 8 sets 

van 2 KOMPLEMENT uittrekrails voor draadmanden, 3 KOMPLEMENT planken 

100×58 cm en 1 KOMPLEMENT multihanger.

05–06 PAX garderobekast 629.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken oppervlak, gehard glas en spiegelglas. 200×44 cm. 

236,4 cm hoog. Zwartbruin/AULI spiegelglas/UGGDAL grijs glas. 490.256.74  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

2 KOMPLEMENT uittrekbare kledingroedes 100×35 cm, 7 sets van 2 KOMPLEMENT 

uittrekrails voor draadmanden, 4 KOMPLEMENT planken 100×35 cm, 7 KOMPLE-

MENT draadmanden 100×35 cm en 1 set van 2 stuks KOMPLEMENT zachtsluitend 

beslag.

Verlichting en SKUBB opbergers zijn apart verkrijgbaar. 

214 Garderobekasten

Meubelmontageservice

We helpen je graag met het in elkaar 

zetten van je nieuwe meubels.

 Kijk op IKEA.nl/services

of vraag ernaar in de winkel.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

PAX/HASVIK garderobekast

Deuren en kastelementen:

459.-

Inrichting:

303.-

Totaalprijs:

762.-

PAX/AULI/UGGDAL garderobekast

Deuren en kastelementen:

459.-

Inrichting:

170.-

Totaalprijs:

629.-

Schuifdeuren botsen niet 
tegen andere meubels - of 
je knieën. Zo verloopt je 
ochtend een stuk soepeler.  

PAX/INNFJORDEN garderobekast

Deuren en kastelementen:

499.-

Inrichting:

311.-

Totaalprijs:

810.-

Deze combinatie is 
slechts 44 cm diep. Maar 
dankzij de superslimme 
inrichting kan je er alles 
in kwijt.

Als je de spiegel en de 
deur combineert, scheelt 

dat ruimte en geld.  
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0605
01–02 PAX garderobekast 770.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 
240 cm. Met folie overtrokken oppervlak en gehard glas. 150×66 cm. 236,4 cm 
hoog. Zwartbruin/FÄRVIK wit glas. 890.257.90    
KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 
2 KOMPLEMENT kledingroedes 71 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor 
uitrekbare plank 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor basisele-
menten 50×58 cm, 4 KOMPLEMENT lades 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT 
uittrekbare multihanger, 2 KOMPLEMENT uittrekbare planken 50×58 cm, 
1 KOMPLEMENT schoenenrail 58 cm, 2 KOMPLEMENT uittrekbare plan-
ken 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT uittrekbare broekhanger 50×58 cm, 3 
KOMPLEMENT planken 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT multihanger en 1 set van 2 
stuks KOMPLEMENT zachtsluitend beslag.

03–04 PAX garderobekast 641.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 
240 cm. Met folie overtrokken oppervlak en blank gelakt, gebeitst eikenfneer. 

150×66 cm. 236,4 cm hoog. Wit gelazuurd eikeneffect/ILSENG wit gelazuurd 
eikenfneer. 990.257.61  
KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 
2 KOMPLEMENT kledingroedes 71 cm, 4 KOMPLEMENT lades 75×58 cm, 
1 KOMPLEMENT uittrekbare plank 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT uittrek-
bare broekhanger 75×58 cm, 4 KOMPLEMENT planken 75×58 cm, 1 set 
KOMPLEMENT schoenenrail voor uittrekbare plank 75×58 cm, 1 KOMPLEMENT 
multihanger en 1 set van 2 stuks KOMPLEMENT zachtsluitend beslag.

05–06 PAX garderobekast 583.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 
240 cm. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 200×66 cm. 236.4 cm 
hoog. Wit/BERGSFJORD wit. 590.257.15  
KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 
2 KOMPLEMENT kledingroedes 96 cm, 4 sets KOMPLEMENT rails voor draad-
manden 58 cm, 6 KOMPLEMENT planken 100×58 cm en 4 KOMPLEMENT 
draadmanden 100×58 cm.  

Verlichting en SKUBB opbergers zijn apart verkrijgbaar. 

216 Garderobekasten

PAX garderobekasten zijn er 
in eindeloos veel in soorten 
en maten – en je kan ze 
helemaal op jouw manier 
indelen.   

Scan deze pagina voor meer inspiratie

PAX/ILSENG garderobekast

Deuren en kastelementen:

399.-
Inrichting:

242.-
Totaalprijs:

641.-

PAX/BERGSFJORD garderobekast

Deuren en kastelementen:

459.-
Inrichting:

124.-
Totaalprijs:

583.-

PAX/FÄRVIK garderobekast

Deuren en kastelementen:

499.-
Inrichting:

271.-
Totaalprijs:

770.-
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01–03 PAX garderobekast 403.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken oppervlak. 100×60 cm. 236,4 cm hoog. Wit/

VINTERBO wit. 590.257.77  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

1 KOMPLEMENT kledingroede 96 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor basis-

elementen 100×58 cm, 2 KOMPLEMENT lades 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT 

uittrekbare multihanger, 2 KOMPLEMENT uittrekbare planken 50×58 cm,  

1 KOMPLEMENT uittrekbare broekhanger 50×58 cm, 1 KOMPLEMENT 

plank 100×58 cm, 1 KOMPLEMENT schoenenrail voor uittrekbare plank, 1 

KOMPLEMENT multihanger en 2 sets van 4 stuks KOMPLEMENT zachtsluitende 

scharnieren.

04–05 PAX garderobekast 326.- Vereist een plafondhoogte van ten 

minste 240 cm. Met folie overtrokken oppervlak. 100×60 cm. 236,4 cm hoog. 

790.256.77  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

1 KOMPLEMENT kledingroede 96 cm, 1 KOMPLEMENT verdeler voor basisele-

menten 50×58 cm, 4 KOMPLEMENT rails voor draadmanden, 1 KOMPLEMENT 

plank 100×58 cm, 4 KOMPLEMENT draadmanden 50×58 cm en 2 sets van 4 

stuks KOMPLEMENT zachtsluitende scharnieren.

06–07 PAX garderobekast 228.- Vereist een plafondhoogte van ten minste 

240 cm. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 100×38 cm. 236,4 cm 

hoog. Wit/SANDSET wit. 390.256.41  

KOMPLEMENT kastinrichting in deze combinatie: 

2 KOMPLEMENT uittrekbare kledingroedes 100×35 cm, 2 KOMPLEMENT 

planken 100×35 cm, 1 KOMPLEMENT schoenenplank 100×35 cm en 2 sets van 

4 stuks KOMPLEMENT zachtsluitende scharnieren.

Verlichting en SKUBB opbergers zijn apart verkrijgbaar. 

218 Garderobekasten

Het oppervlak heeft een 
heel bijzonder reliëf. En 
omdat wij dat heel slim 
produceren, betaal je 
daar veel minder voor 
dan je denkt.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

PAX/VINTERBO garderobekast

Deuren en kastelementen:

251.-

Inrichting:

152.-

Totaalprijs:

403.-

PAX/SANDSET garderobekast

Deuren en kastelementen:

176.-

Inrichting:

52.-

Totaalprijs:

228.-

PAX/FARDAL garderobekast

Deuren en kastelementen:

251.-

Inrichting:

75.-

Totaalprijs:

326.-

Met de PAX planner op 
IKEA.nl stel je jouw ideale 
garderobekast samen. 

Zo’n ondiepe garderobekast 
is perfect als je niet veel 

ruimte hebt - in de hal
 bijvoorbeeld.

Aan deze handige 
multihanger hang je 
kleren als je ze wilt 

luchten of strijken. Of om 
te zien of je kleren leuk 

bij elkaar passen.  



02 HYFS  schoenendoos 4.99/st.

05 KOMPLEMENT lade met glazen front 40.-/st.

03 KOMPLEMENT multihanger 3.- 

01 KOMPLEMENT inzet uittrekbare plank 25 cm 10.-/st.  50 cm 15.-/st.

06 KOMPLEMENT verdeler voor uittrekbare plank 15.-   

STRIBERG led-lichtlijst 92 cm 34.95/st.

07

09 KOMPLEMENT lade 20.-/st. 

1110 KOMPLEMENT uittrekbare 

multihanger 10.- 

12 KOMPLEMENT uittrekbare plank 15.-  Schoenenrail uittrekbare plank 
6.-/2 st.

01 KOMPLEMENT inzet uittrekbare plank Voor de KOMPLEMENT uittrek-

bare plank. 10.-/st. 25×58 cm. 2,5 cm hoog. 002.542.14   15.-/st. 50×58 cm. 

502.542.16  02 HYFS schoenendoos 4.99/st. Omdat de doos van voren 

opengaat, kan je je schoenen altijd makkelijk pakken, ook als je meerdere 

schoenendozen op elkaar hebt gestapeld. Op maat gemaakt voor het PAX 

garderobekastelemement van 35 cm diep. 30×34 cm. 11 cm hoog. 802.640.25  
03 KOMPLEMENT multihanger 3.- De kledinghanger vergroot je gardero-

bekast en is handig om kleding op te hangen die je wilt luchten of strijken, of als 

je meerdere outfts wilt passen. Voor schuifdeuren en deuren met scharnieren. 

Max. belasting 5 kg. 16,5×8,5 cm. 5 cm hoog. 602.571.82  04 KOMPLEMENT 
kledingroede uittrekbaar 12.- 100×35 cm. 302.569.66  05 KOMPLEMENT 
lade met glazen front 40.-/st. Een lade met een glazen front biedt je een 

goed overzicht van de inhoud en geeft je garderobekast een lichte en luchtige 

uitstraling. 100×58 cm. 16 cm hoog. 402.467.12  06 KOMPLEMENT verdeler 
voor uittrekbare plank 15.- 18 vakken. 100×58 cm. 602.467.92  
STRIBERG led-lichtlijsten Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdio- 

des. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet worden vervangen. Te com-

pleteren met het ANSLUTA aansluitsnoer; wordt apart verkocht. Led-lichtlijst 
24.95/st. 42 cm. IKEA. Model L1311 STRIBERG. 202.676.25  Led-lichtlijst 
29.95/st. 67 cm. IKEA. Model L1312 STRIBERG. 002.676.26  Led-lichtlijst 
34.95/st. 92 cm. IKEA. Model L1313 STRIBERG. 802.676.27  

07 HYFS doos, set van 3, 3.99 502.640.17  08 KOMPLEMENT metalen 
mand 20.-/st. De draadmand biedt goede ventilatie en is daardoor perfect 

voor het opbergen van opgevouwen kleding, sokken of accessoires. 50×58 cm. 

902.573.31  09 KOMPLEMENT uittrekbare broekhanger 20.- De broek-

hanger is zo gemaakt dat je meerdere broeken aan elke arm kan hangen. 

902.573.50  KOMPLEMENT lade 20.- Sluit langzaam, stil en zacht dankzij de 

geïntegreerde ladedemper. 50×58 cm. 16 cm. 102.463.08  10 KOMPLEMENT 
uittrekbare multihanger 10.- 802.624.89  11 URSHULT led-kastverlich-
ting 19.95 IKEA. Model L1305 URSHULT. Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde 

lichtdiodes. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet worden vervangen. Te 

completeren met de elektronische transformator OMLOPP en het ANSLUTA 

aansluitsnoer; worden apart verkocht. 502.603.97  12 KOMPLEMENT uit-
trekbare plank 15.- 50×58 cm. 3,5 cm hoog. 202.463.60  Schoenenrail 
uittrekbare plank 6.-/2 st. Te completeren met de uittrekbare plank KOM-

PLEMENT 50x58 cm. Wit. Gratis 10 jaar garantie. Raadpleeg onze folder voor de 

garantievoorwaarden. 402.572.44

Kastinrichting 221220 Kastinrichting

Dankzij de geïntegreerde 
led-verlichting kan je 
alles veel sneller vinden 
en weet je ‘s morgens 
meteen wat je aan moet 
trekken.

04 KOMPLEMENT uittrekbare 
kledingroede 12.-

Als je de kledingroede 
uittrekt kan je overal 
bij - handig in een 
ondiepe kast.

Deze inzet van vilt is 
zacht voor je kettingen, 
ringen en oorbellen - die 
trouwens netjes op hun 
plek blijven.

›Dankzij de KOMPLEMENT serie vind je al je kleren en 
accessoires zo weer terug. De serie biedt enorm veel 
verschillende, slimme opbergoplossingen - van 
uittrekbare planken, plankinzetten, lades met glazen  
fronten, broekhangers, schoenenrekken tot kleding-
roedes. En bij elkaar ziet het er ook nog prachtig uit.‹

Ehlén Johansson, Designer

URSHULT led-kastverlichting 

19.95

HYFS doos, set van 3

3.99

KOMPLEMENT uittrekbare 
broekhanger

20.-

08

KOMPLEMENT metalen mand

20.-/st.



01

03 04 08

03 Nieuw NORNÄS garderobekast 199.- Massief grenen en gelakt opper-

vlak. 56×44 cm. 202 cm hoog. 402.824.94  04 IKEA PS kledingopberger 
19.95 100% polyester en met poederlak afgewerkt staal. 52×68 cm. 164 cm 

hoog. 601.224.71  05 HEMNES garderobekast 2 schuifdeuren 299.- Blank 

gelakt, gebeitst massief grenen. 120×59 cm. 197 cm hoog. 302.512.71  06 
BIRKELAND garderobekast 299.- Incl. 1 kledingroede. Gelakt oppervlak. 

109×58 cm. 200 cm hoog. 002.270.08  07 Nieuw NORDLI garderobekast 
249.- Incl. 1 kledingroede. Incl. 2 haken voor aan de buitenkant van de kleding-

kast. Gelakt oppervlak. 72×58 cm. 181 cm. 502.579.84  08 Nieuw BUSUNGE 
garderobekast voor kinderen 99.95/st. Diep genoeg voor standaard 

kleerhangers voor volwassenen. Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. 

80×52 cm. 139 cm hoog. 802.290.08  09 Nieuw HURDAL garderobekast 
399.- Incl. 1 kledingroede en 1 vaste plank. Blank gelakt, gebeitst massief 

grenen. 109×59 cm. 198 cm hoog. 502.688.50  10 MORVIK garderobekast 
199.- Met folie overtrokken oppervlak en spiegelglas. 120×60 cm. 205 cm 

hoog. 702.457.92

222 Garderobekasten

01 Nieuw IKEA PS 2014 garderobekast 129.- De onderste plank is ver-

stelbaar in 2 standen. Incl. 1 kledingroede, 1 vaste en 1 verstelbare plank. Met 

poederlak afgewerkt staal. Designer: matali crasset. 101,0×60,0 cm. 187,0 cm 

hoog. 302.765.92  02 BRUSALI kledingkast met 3 deuren 169.- Met folie 

overtrokken oppervlak en spiegelglas. Designer: T. Christensen/K. Legaard. 

131×57 cm. 190 cm hoog. Wit. 002.501.69

›Wat laat je zien en wat niet? Deze doorkijkkast kan 
je met of zonder de kunststof plaatjes gebruiken. 
Maak met de plaatjes - het zijn een soort pixels - je 
eigen motief of kies er een van mij: een patroon dat 
doet denken aan het display van een versterker, een 
landschap met een hert of een stripheld.‹

matali crasset, Designer

Meubelmontageservice
We helpen je graag met het in elkaar 

zetten van je nieuwe meubels.  

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

 NORNÄS 
garderobekast

199.-

IKEA PS kleding-
opberger

19.95

 IKEA PS 2014 garderobekast

129.-

05 HEMNES garderobekast 2 
schuifdeuren 299.- 

06 BIRKELAND garderobekast 
299.- 

07 

10 MORVIK garderobekast 199.- 

02 

09  HURDAL garderobe-
kast 399.- 

 NORDLI garderobekast

249.-

BRUSALI garderobekast 
met 3 deuren

169.-

 BUSUNGE 
garderobekast 

99.95
/st.



08 RIGGA kledingrek 12.95 

06 ENUDDEN haak met klem 
2.49 /2 st.

09 ALGOT wandrail/spiegel/plank 
27.99 

07

10

1205 ENUDDEN kapstok 24.95 Gelakt staal en kunststof. Ø45 cm. 170 cm 
hoog. 202.469.06  06 ENUDDEN haak met klem 2.49/2 st. Je kan ook je 
laarzen in de klem hangen, zodat ze lang mooi blijven. 11 cm hoog. 502.484.52  
07 ALGOT wandrail/draadmanden 141.- Consoles, planken en andere 
toebehoren kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt zodat de montage 
eenvoudig is. Daardoor kan ALGOT makkelijk worden aangepast en veran-
derd. 132×40 cm. 196 cm hoog. 899.325.93  08 RIGGA kledingrek 12.95 
De hoogte van het kledingrek is makkelijk aan te passen aan de behoefte 
omdat het kan worden vastgeklikt op 6 verschillende niveaus. 111×51 cm. 
126–175 cm. 502.316.30  09 ALGOT wandrail/spiegel/plank 27.99 
30×22 cm. 196 cm hoog. 299.323.84  10 BREIM garderobekast 29.95 
Verstelbare planken; naar behoefte aan te passen. 80×55 cm. 180 cm hoog. 
302.464.68  11 RÅGRUND stoel met handdoekenrek 39.95 Blank gelakt 
bamboe. 39×44 cm. 140 cm hoog. 902.530.74  12 Nieuw ENUDDEN wand-
opberger met knop 3.99 Met poederlak afgewerkt staal. 15×17 cm. 6 cm 
hoog. 202.508.61 

224 Opbergers

Het loopt thuis op rolletjes  
– en het ziet er ook nog eens 
netjes uit – als je genoeg plek 
hebt om kleren, handdoeken 
of sieraden op te hangen. 
Op deze pagina’s vind je een 
paar handige opbergers die er 
bovendien heel leuk uitzien. 

01–04 Nieuw IKEA PS 2014 serie. 01 Spiegel 10.- Massief berken met blanke acryllak, spiegelglas. 23×23 cm. Designer: Tomás Alonso. Berken/lichtgroen. 
002.688.38  02 Wandlijst met 4 knoppen 9.99  Met de wandlijst en de verschillende toebehoren uit de serie IKEA PS 2014 kan je verschillende combinaties 
samenstellen die bij de behoefte en je huis passen. Wandlijst 4.99 Massief berken met blanke acryllak. Designer: Tomás Alonso. 55 cm lang. 202.775.11  Knop 
5.-/4 st. Geverfd massief berken. Designer: Tomás Alonso. Diverse kleuren. 202.618.88  03 Kapstok 39.95 Berken. Ø45 cm. 150 cm hoog. Designer: Ebba Strand-
mark. Groen. 002.580.85  04 Wandrek met 11 knoppen 49.95 Massief berken met blanke acryllak en staal met polyester poederverf. Designer: Keiji Ashizawa. 
75×32 cm. 149 cm hoog. 602.559.89 

02    IKEA PS 2014 
wandlijst met 4 knoppen

9.99

04    IKEA PS 2014 
wandrek met 11 knoppen

49.95

01    IKEA PS 2014 spiegel

10.-

 ENUDDEN 
wandopberger met knop

3.99

Scan deze pagina voor meer inspiratie

03    IKEA PS 2014 
kapstok

39.95

ALGOT wandrail/draadmanden

141.-

BREIM garderobekast

29.95

05 ENUDDEN kapstok 24.95

11 

Deze spiegel kan je 
gebruiken in combinatie met 
de wandlijst die je hierboven 

ziet. Aan de knoppen kan je 
jassen hangen, of sjaals.  

RÅGRUND stoel met  
handdoekenrek 

39.95



01 KNAPPER staande spiegel 

49.95 
02 STORJORM spiegel met geïntegreerde  

led-verlichting 109.-

05 06 STOCKHOLM spiegel 79.95 

03 KOLJA spiegel 14.95

04

07

10  STABEKK spiegel 79.95

08 UNG DRILL spiegel 29.95 

11

09

01 KNAPPER staande spiegel 49.95 Spiegelglas en met poederlak 

afgewerkt staal. 48×160  m. Wit. 002.173.87  02 STORJORM spiegel 

met geïntegreerde led-verlichting 109.-  Getest en goedgekeurd voor 

badkamers. Spiegelglas en kunststof. Designer: Henrik Preutz. 80×60 cm. Wit. 

702.481.25  03 KOLJA spiegel 14.95 Spiegelglas. Ø55 cm. 301.335.22  04 

LUNDAMO spiegel 4.99/st. Spiegelglas. Designer: Maria Vinka. 20×120 cm. 

002.518.52  05 Nieuw IKEA PS 2014 toiletspiegel 19.95 Spiegelglas, 

gelakt berken/staal. Designer: Ebba Strandmark. Ø25 cm. 48 cm. Wit/berken. 

102.559.82  06 STOCKHOLM spiegel 79.95 De duidelijke aderen in het 

walnootfneer geven elk product een uniek uiterlijk. Spiegelglas en blank gelakt 

walnootfneer. Designer: Ola Wihlborg. Ø80 cm. 602.499.60

07 HEMNES spiegel 49.95 Kan horizontaal of verticaal opgehangen worden. 

Spiegelglas en gelakt oppervlak. 60×90 cm. Wit. 902.137.52  08 UNG DRILL 

spiegel 29.95  Spiegelglas en kunststof. 59×85 cm. Zwart. 402.137.59  

09 Nieuw LANGESUND spiegel 19.95  Spiegelglas en aluminium. Desig-

ner: Ola Wihlborg. Ø50 cm. Geel. 002.886.81  10 Nieuw STABEKK spiegel 

79.95  Blank gelakt, gebeitst massief grenen en spiegelglas. Designer: Francis 

Cayouette. 50×160 cm. Lichtbruin. 402.878.87  11 EKNE spiegel 39.95 Kan 

horizontaal of verticaal opgehangen worden. Spiegelglas en met poederlak 

afgewerkt staal. Designer: Ebba Strandmark. 150×70 cm. 301.931.39  12 

STAVE spiegel 89.95/st. Maak je eigen combinatie van 3 spiegels. De 

scharnieren die voor deze oplossing vereist zijn, zitten bij STAVE 40x160 cm. 

Spiegelglas en met folie overtrokken oppervlak. Afgemonteerd 130×160 cm. 

Zwartbruin. 298.626.54  13 LEVANGER spiegel 49.95 Kan horizontaal of 

verticaal opgehangen worden. Spiegelglas en met folie overtrokken oppervlak. 

50×140 cm. Goudkleur. 501.355.15

Spiegels 227226 Spiegels

12 STAVE spiegel 89.95/st. 13

LUNDAMO spiegel

4.99
/st.

De ingebouwde led-
verlichting verbruikt heel 
weinig energie en geeft 
mooi gelijkmatig licht als je 
je opmaakt.  

Aan deze kantelbare spiegel 
- de voet is van metaal, de 
poot van massief berken 
- kan je bijvoorbeeld arm-
banden en kettinkjes kwijt.  

 LANGESUND spiegel 

19.95

LEVANGER spiegel

49.95

HEMNES spiegel 

49.95

EKNE spiegel 

39.95

 IKEA PS 2014 

toiletspiegel

19.95

Onze spiegels zijn 100% loodvrij. Lood is een giftig 
materiaal - daar werkt IKEA niet mee. Dat is beter voor 
onze werknemers, het milieu en voor jou. 



01

03 04

02 PAX garderobekast met 
uittrekbaar schoenenrek van 
187.- voor 173.-

06 ALGOT wandrail/schoenen-
opberger 35.- 

09 HEMNES linnenkast 199.- 

07 08

10

11 SKUBB schoenendoos 
8.99/4 st.

12 STÄLL schoenenkast met 3 
vakken 129.- 01 TRONES schoenenkast/opberger 34.95/3 st. Polypropeen. Designer: 

Richard Clack. 51×18 cm. 39 cm hoog. Blauw. 302.564.24  02 PAX garde- 
robekast met uittrekbaar schoenenrek van 187.- voor 173.- 50×60 cm. 

236 cm hoog. Zwartbruin/Ballstad wit. 290.314.21 03 SKUBB hangende 
schoenenopberger met 16 vakken 5.99 Je kan de schoenenopberger 

op een kledingroede of aan haken hangen, omdat deze is voorzien van een 

hanger en van lusjes. Past bij het PAX garderobekastelement van 58 cm diep. 

100% polyester en staal. 55×7 cm. 150 cm hoog. Wit. 702.508.54  04 HYFS 
laarzendoos 6.99/st. Geschikt voor in het PAX garderobekastelement 

en de inzet met vakken uit de KOMPLEMENT serie, 58 cm diep. Papier en 

kunststof. 30×56 cm. 11 cm hoog. Grijs. 402.640.27  05 HEMNES bank met 
schoenenopberger 59.95 Voor minstens 6 paar schoenen. Gelakt massief 

berken en met poederlak afgewerkt staal. Designer: Carina Bengs. 85×32 cm. 

65 cm hoog. Wit. 002.438.00

06 ALGOT wandrail/schoenenopberger 35.- Met poederlak afgewerkt 

staal. 65×20 cm. 84 cm hoog. 599.038.27  07 TJUSIG schoenenrek 24.95 
Er kunnen 2 schoenenrekken op elkaar worden gemonteerd; incl. verbin-

dingsbeslag. Gelakt massief loofhout en roestvrij staal. 79×32 cm. 37 cm 

hoog. 101.526.39  08 HEMNES schoenenkast met 4 vakken 99.95 Gelakt 

oppervlak. 107×22 cm. 101 cm hoog. 601.561.21  09 HEMNES linnenkast 
199.- Beide planken zijn verstelbaar in vier verschillende posities. Blank gelakt, 

gebeitst massief grenen en gehard glas. 110×51 cm. 132 cm hoog. 001.805.48  

10 BISSA schoenenkast met 2 vakken 19.95/st. De ruimte in de schoenen-

vakken is eenvoudig aan te passen door de verdelers te verplaatsen of te verwij-

deren. Met folie overtrokken oppervlak. 49×28 cm. 93 cm hoog. 902.484.26  11 

SKUBB schoenendoos 8.99/4 st. Alle vier de schoenendozen passen in de 

breedte in een 100 cm breed garderobekastelement. 100% polyester en poly-

propeen. 22×34 cm. 16 cm hoog. 301.933.75  12 STÄLL schoenenkast met 3 
vakken 129.- Gelakt oppervlak. 79×29 cm. 148 cm hoog. 501.780.91

228 Schoenenopbergers

Met deze lichte, maar 
stevige laarzendozen van 
80% kringlooppapier, ziet 
die stapel laarzen er een 
stuk netter uit.   

SKUBB hangende schoenen-
opberger met 16 vakken 

5.99

TJUSIG schoenenrek

24.95

BISSA schoenenkast 
met 2 vakken

19.95
/st.

HEMNES schoenenkast met 4 vakken

99.95

In één kast passen zeker 
6 paar schoenen - en je 

kan er natuurlijk ook 
sjaals, handschoenen of 

tijdschriften in opbergen. 
Je sleutels leg je op de iets 

verlaagde bovenkant.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

05

HEMNES bank met  
schoenenopberger 

59.95

HYFS laarzendoos

6.99
/st.

TRONES schoenenkast/opberger, 3 st.

34.95



01 02

04

03 

05 ALGOT mandhouder/fjn-

draadmand/bovenblad/wielen 

39.99

0706 BRIMNES ladekast 3 lades 

69.95

01 Nieuw NORDLI ladekast 8 lades 219.- Je kan één ladekastmodule ge-
bruiken of er meerdere combineren en zo de ruimte optimaal benutten. Gelakt 
oppervlak. Designer: Ola Wihlborg. 120×43 cm. 97 cm hoog. Wit. 290.212.76  

02 SKUBB doos met vakken 6.99 Voor het overzichtelijk opbergen van 
sokken, riemen en sieraden in je garderobe- of ladekast. De afmetingen zijn 
aangepast aan het PAX garderobekastelement van 35 cm diep en de SKUBB 
opberger met 6 vakken. 100% polyester en polypropeen. Designer: Sarah 
Fager. 44×34 cm. 11 cm hoog. Wit. 101.855.93  03 IKEA PS 2012 ladekast 

met 5 lades/1 deur 279.- Getint, blank gelakt massief grenen. Designer: 
Ehlén Johansson. 130×48 cm. 86 cm hoog. 102.194.56

04 MALM ladekast 3 lades 59.95 Wil je de binnenkant op orde houden, dan 
kan je het geheel completeren met de SKUBB bakken set van 6. Gelakt op-
pervlak. 80×48 cm. 78 cm hoog. Grijs. 902.774.47  05 ALGOT mandhouder/

fjndraadmand/bovenblad/wielen 39.99 De onderdelen van de ALGOT 

serie kunnen op diverse manieren worden gecombineerd en zijn daardoor 
eenvoudig aan te passen aan de behoefte en de ruimte. Met poederlak afge-
werkt staal en gelakt oppervlak. 41×60 cm. 78 cm hoog. Wit. 899.094.51  06 

BRIMNES ladekast 3 lades 69.95 Aangepast voor de SKUBB opbergers, 
set van 6 - voor orde in je kasten en lades. Met folie overtrokken oppervlak en 
gehard glas. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 78×41 cm. 95 cm hoog. Rood/
frosted glas. 502.261.29  07 RAST ladekast 3 lades van 24.95 voor 19.95 

Als je het onbehandeld hout afwerkt met olie, was, lak of beits wordt het opper-
vlak duurzamer en onderhoudsvriendelijker.  Onbehandeld massief grenen. 
62×30 cm. 70 cm hoog. 753.057.09

230 Ladekasten

›Dit slimme design is 
eigenlijk een stapel 
lades. Met 8 lades kan je 
eindeloos variëren. Deze 
NORDLI ladekast staat 
overal in huis goed.‹

Tjeerd van Waijenburg, 
Product Developer

RAST ladekast 3 lades 

19.95

MALM ladekast 3 lades 

59.95

SKUBB doos met vakken

6.99

Scan deze pagina voor meer inspiratie

 NORDLI ladekast 8 lades

219.-

IKEA PS 2012 ladekast met 5 lades/1 deur

279.-



01 HEMNES ladekast 3 lades 99.95 

05

07

09

01 HEMNES ladekast 3 lades 99.95 Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 
Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 108×50 cm. 95 cm hoog. Rood. 602.426.33  
02 TARVA ladekast 5 lades 79.95 Als je het massieve, onbehandelde hout 
afwerkt met olie, was, lak of beits wordt het oppervlak duurzamer en onder-
houdsvriendelijker. Onbehandeld massief grenen. Designer: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 39×39 cm. 127 cm hoog. 202.805.99  03 BRUSALI ladekast met 
4 lades 79.95 Met folie overtrokken oppervlak. Designer: T. Christensen/K. 
Legaard. 51×48 cm. 134 cm hoog. Wit. 202.527.42  04 TRYSIL ladekast 3 
lades 59.95 De lade is makkelijk te openen en te sluiten. Met blokkeerstuk. 
Met folie overtrokken oppervlak en staal afgewerkt met poederlak. Designer: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 75×40 cm. 77 cm hoog. Wit/lichtgrijs. 702.360.28  
05 STOCKHOLM ladekast met 4 lades 299.- In de bovenste la zit een 
inzet met vakken voor het praktisch opbergen van kleine spulletjes. Blank 
gelakt walnootfneer. Designer: Ola Wihlborg. 48,7×40 cm. 106,5 cm hoog. 

702.450.23

06 Nieuw HURDAL ladekast 5 lades 299.- De adering van het massieve 
grenen en schoonheidsfoutjes in de vorm van knoesten geven elk meubel 
een eigen, natuurlijke persoonlijkheid. Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 
Designer: Francis Cayouette. 109×50 cm. 137 cm hoog. 802.688.44  07 
Nieuw MALM ladekast 2 lades 39.95 De lades zijn makkelijk te openen 
en te sluiten. Met blokkeerstuk. Gelakt oppervlak. 40×48 cm. 55 cm hoog. 
Turkoois. 502.774.49  08 MALM ladekast met 4 lades 79.95 Extra diepe 
lades - meer opbergruimte. Gelazuurd en blank gelakt eikenfneer. 80×48 cm. 

100 cm hoog. Wit gelazuurd eikenfneer. 801.786.07  09 Nieuw NORNÄS 
ladekast met 4 lades en 2 vakken 199.- Met BRANÄS en DRÖNA kunnen 
allerlei dingen overzichtelijk worden opgeborgen. Massief grenen. Designer: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 108×40 cm. 88 cm hoog. 002.822.31  10 HEMNES 
ladekast 8 lades 199.- Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 160×50 cm. 
95 cm hoog. 402.392.74  11 MUSKEN ladekast met 4 lades 79.95 Met folie 
overtrokken oppervlak. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 118×38 cm. 64 cm 
hoog. 102.516.44  

232 Ladekasten Scan deze pagina voor meer inspiratie

 MALM ladekast 2 lades

39.95

TRYSIL ladekast 3 lades

59.95

Gebruik wat kaarsvet op 
de glijders om de lades 
soepeler te laten lopen. 
Net als vroeger. 

04 

02 TARVA ladekast 5 lades 79.95 03 BRUSALI ladekast met 4 lades 
79.95 

06  HURDAL ladekast 5 lades 
299.- 

08 MALM ladekast met 4 
lades 79.95

Een strakke ladekast 
zonder knoppen of 

handgrepen, dankzij het 
druk-en-opensysteem. Een 
aanwinst voor elke kamer. 

STOCKHOLM ladekast met 4 lades 

299.-

10 HEMNES ladekast 8 lades 199.- 

MUSKEN ladekast met 4 lades 

79.95

›Grenen is sterk genoeg voor eindeloos veel 
ontwerpen. En als je dat combineert met vierkante 
vakken, zoals hier in deze NORNÄS ladekast, heb 
je heel veel opbergmogelijkheden.‹

K. Hagberg/M. Hagberg, Designers

 NORNÄS ladekast met  
4 lades en 2 vakken

199.-

11



234 Ladekasten

01 Nieuw BUSUNGE ladekast 2 lades 69.95 De 2 lades bieden veel 

opbergruimte. Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. 80×40 cm. 75 cm 

hoog. Middenblauw. 602.290.14  02 KOPPANG ladekast 3 lades 59.95 

Met folie overtrokken oppervlak. 90×44 cm. 82 cm hoog. 401.598.37  03 

STUVA ladekast 3 lades 68.- Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. 

60×50 cm. 64 cm hoog. 299.296.83  04 MANDAL ladekast met 4 lades 

169.- Blank gelakt massief berken, gelakt oppervlak. Designer: Francis 

Cayouette. 79×48 cm. 103 cm hoog. Wit. 302.813.67  05 SKUBB serie 100% 

polyester en polypropeen. Opberger met 6 vakken 8.99/st. Het klittenband 

maakt het ophangen en verwijderen heel eenvoudig. 35×45 cm. 125 cm hoog. 

702.508.11  Doos met vakken 6.99/st. De afmetingen zijn aangepast aan 

het PAX garderobekastelement van 35 cm diep en de SKUBB opberger met 

6 vakken. 44×34 cm. 11 cm hoog. 902.519.75  TURBO kledingrek 29.95 

Max. belasting 15 kg. Hout-kunststof-composiet. Designer: Marcus Arvonen. 

117×59 cm. 148 cm hoog. Zwart. 401.772.33  

Deze lades zijn echt 
anders. Als je SKUBB 
opbergers aan een 
kledingrek hangt, heb je 
een heel betaalbare en 
handige opbergruimte. 

 BUSUNGE ladekast 2 lades

69.95

04

MANDAL ladekast met 4 lades

169.-
05 SKUBB opberger met 6 vakken 8.99/st.  Doos met vakken 6.99/st. 

TURBO kledingrek 29.95

02 KOPPANG ladekast 3 lades 

59.95 

03 STUVA ladekast 3 lades 68.- 

 Winkel online op IKEA.nl

01

SKUBB bak, set van 6, 5.99 

Afmetingen: 14x14x13 cm, 28x14x13 cm en 

28x28x13 cm, 2 van elk. 100% polyester en 

polypropeen. Designer: Monika Mulder. Wit. 

001.926.31

4.99



01

07 BESTÅ BURS tv-meubel 448.-   

09 LAPPLAND tv-meubel 129.- 

02

03 BESTÅ tv-meubelcombinatie 520.- 

06 05 IKEA PS 2012 tv-meubel 179.-

01 BESTÅ tv-meubel, combinatie 192.- Ingebouwd kabelmanagement; 

alle snoeren netjes weggewerkt, maar binnen handbereik. Tv-meubel 

120×40 cm. 32 cm hoog. Wandkast 120×20 cm. 64 cm hoog.  Max. beeld-

grootte fatscreen-tv: 50”. Wit/Vara blauw. 190.286.45  02 NITTORP tv-
meubel 49.95 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: A. Wallin Irinarchos/ 
L. Widén. 122×39 cm. 55 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 55”. Tur-
koois. 002.414.48  03 BESTÅ tv-meubel, combinatie 520.- 240×20/40 cm. 
178 cm hoog. 890.286.75  04 LACK tv-meubel 49.95 Door de opening aan 

de achterkant houd je alle snoeren netjes bij elkaar. Blank gelakt, bedrukt 

oppervlak. 149×55 cm. 35 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 50”. 
Berkenpatroon. 401.053.40  05 IKEA PS 2012 tv-meubel 179.- Vouw-

deuren nemen minder plaats in en maken de inhoud van het meubel goed 

bereikbaar. Gelakt en met folie overtrokken oppervlak. Designer: L .Widén/A. 
Wallin Irinarchos. 150×48 cm. 41 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 
55”. Wit. 602.086.67  

06 BYÅS tv-meubel 99.95 Gelakt oppervlak. Designer: Marcus Arvonen. 
160×42 cm. 45 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 60”. Hoogglans 
wit. 802.277.97  07 BESTÅ BURS serie Met folie overtrokken oppervlak. 

Designer: Mikael Warnhammar. Hoogglans geel. Plank/wandkast 149.- 
Voor 118 dvd’s. 180×26 cm. 28 cm hoog. 702.651.48  Tv-meubel 299.-
 180×41 cm. 49 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 60”. 102.651.46  
08 RAMSÄTRA serie Met poederlak afgewerkt oppervlak. Designer: Francis 
Cayouette. Wit. Wandkastje 149.- 174×25 cm. 27 cm hoog. 202.659.28  
Tv-meubel 199.- 174×42 cm. 62 cm hoog. 102.659.24  09 LAPPLAND 
tv-meubel 129.- De elementen kunnen links of rechts worden geplaatst; 

kies wat het meest praktisch is. Met folie overtrokken en gelakt opper-

vlak. 183×39 cm. 147 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 55”. Wit. 
802.851.55 LEKMAN bak 9.99/st. Kunststof. Designer: Tord Björklund. 
33x37 cm. 33 cm hoog. Wit. 102.471.38

236 Tv-meubels  

04

08 RAMSÄTRA wandkastje 149.- 

NITTORP tv-meubel 49.95

LACK tv-meubel

49.95

BESTÅ tv-opbergcombinatie

192.-

Verzamel- en transportservice  
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services of 
vraag ernaar in de winkel.

De BESTÅ opbergserie 
bestaat uit losse elementen 

- dus kies een combinatie 
van ons of maak er met de 
BESTÅ planner op IKEA.nl 

zelf een.

Je bepaalt zelf wat je wel en niet laat zien - want de 
BESTÅ serie heeft opbergers met en zonder deuren. 
Kies voor gewone deuren, schuifdeuren of deuren van 
glas. En maak het helemaal af met bijpassende lades.   

Scan deze pagina voor meer inspiratie

BYÅS tv-meubel

99.95

RAMSÄTRA tv-meubel

199.-



02  LIATORP tv-meubel 199.-

04 HEMNES tv-meubel 199.- 

03 

01 BESTÅ tv-opbergcombinatie/vitrinedeuren 591.- Ingebouwd 

kabelmanagement; alle snoeren netjes weggewerkt, maar binnen handbe-

reik. Met folie overtrokken oppervlak en verchroomd staal. 180×20/40 cm. 

192 cm hoog. Marviken wit. 390.286.49  02 LIATORP tv-meubel 199.- Door 

de opening aan de achterkant houd je alle snoeren netjes bij elkaar. Gelakt 

oppervlak. Designer: Carina Bengs. 145×49 cm. 45 cm hoog. Max. beeld-

grootte fatscreen-tv: 50”. Wit. 801.166.00  03 VITTSJÖ tv-meubel 39.95 
Met poederlak afgewerkt staal, gehard glas en oppervlak met folie. Designer: 

Johan Kroon. 100×40 cm. 33 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 40”. 

Zwartbruin. 902.175.66  04 HEMNES tv-meubel 199.- Door de opening voor 

snoeren kunnen snoeren aan de achterkant makkelijker worden uitgetrokken 

- netjes weggewerkt, maar toch goed bereikbaar indien nodig. Blank gelakt, 

gebeitst massief grenen. Designer: Carina Bengs. 183×49 cm. 55 cm hoog. 

Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 70”. 702.509.67 

05 GETTORP tv-meubel 99.95 gehard glas. Designer: Johan Kroon. 

120×40 cm. 49 cm hoog. Max. beeldgrootte fatscreen-tv: 55”. Zwart. 

402.667.57  06 HEMNES tv-opbergcombinatie/vitrinedeuren 876.- 
Massief gebeitst grenen en gehard glas. 363×49 cm. 197 cm hoog. Zwart-

bruin. 390.020.60  07 LIATORP tv-opbergcombinatie van 857.- voor 
737.- Geverfd met gehard glas. 337×34 cm. 214 cm hoog. Wit. 290.460.45  

08 LACK tv-meubel 9.99 Door de opening aan de achterkant houd je alle 

snoeren netjes bij elkaar. Blank gelakt, bedrukt oppervlak. 90×26 cm. 45 cm 

hoog. Zwart. 902.432.97  09 BESTÅ tv-meubel met lades 322.- Ingebouwd 

kabelmanagement; alle snoeren netjes weggewerkt, maar binnen handbereik. 

Met folie overtrokken oppervlak en aluminium. 240×40 cm. 138 cm hoog. Vara 

zwartbruin. 790.205.66

238  Tv-meubels  

08

LACK tv-meubel

9.99

Scan deze pagina voor meer inspiratie

01 BESTÅ tv-opbergcombinatie/vitrinedeuren 591.- 

VITTSJÖ tv-meubel

39.95

06

09 BESTÅ tv-meubel met lades 322.- 

HEMNES 
tv-opbergcombinatie/
vitrinedeuren

876.-

Inclusief handige 
accessoire waarmee 
je snoeren netjes uit 
het zicht houdt.

05 GETTORP tv-meubel 

99.95
07 LIATORP tv-opbergcombinatie van 857.- voor

737.-



01

04 VITTSJÖ open kast met laptoptafel 129.85

06 08

10 GNEDBY wandmeubel
24.95/st. 

11
01 DETOLF vitrinekast 49.95/st. Je spulletjes zijn makkelijk tot leven te 

brengen omdat de vitrinekast is voorbereid voor verlichting. Met folie over-

trokken oppervlak en gehard glas. 43×37 cm. 163 cm hoog. 101.192.06  02 
BILLY/OXBERG boekenkast 239.90 Verstelbare planken; naar behoefte 

aan te passen. Met folie overtrokken oppervlak. 160×28 cm. 202 cm hoog. 

890.178.32  03 FABRIKÖR vitrinekast 179.- De planken zijn in hoogte 

verstelbaar en de opberger is eenvoudig aan te passen aan wat je wilt opber-

gen. Met poederlak afgewerkt staal en gehard glas. 57×47 cm. 150 cm hoog. 

702.403.32  04 VITTSJÖ open kast met laptoptafel 129.85 Tafels met 

werkruimte en opbergmogelijkheid voor een laptop veranderen een beperkte 

ruimte in een praktische werkplek. 202×36 cm. 175 cm hoog. 999.026.61  05 
ALGOT wandrail/planken 57.- Met folie overtrokken oppervlak en staal 

afgewerkt met poederlak. 167×40 cm. 84 cm hoog. 890.012.37  BESTÅ open 
kast met deur 130.- Te completeren met knop, handgreep of drukbeslag. 

60×40 cm. 64 cm hoog. 190.129.46

06 KALLAX open kast met lade 89.95 Acrylverf. 77×39 cm. 147 cm hoog. 

490.439.89   07 HEMNES vitrinekast 249.- Incl. 1 vaste en 4 verstelbare 

planken. Blank gelakt, gebeitst massief grenen en gehard glas. 90×37 cm. 197 

cm hoog. 902.135.87  08 Nieuw NORNÄS boekenkast 149.- Onbehandeld 

massief hout is een slijtvast natuurmateriaal dat naar behoefte kan worden af-

gewerkt met verf, olie of lak. 73×40 cm. 159 cm hoog. 402.809.37  09 BESTÅ 
serie Met folie overtrokken oppervlak. Te completeren met knop, handgreep 

of drukbeslag. Open kast met deuren 70.-/st. 120×20 cm. 64 cm hoog. 

190.132.34  Open kast met deuren 80.-/st. 120×40 cm. 64 cm hoog. 

790.131.32  10 GNEDBY wandmeubel 24.95/st. Verstelbare planken; naar 

behoefte aan te passen. Plaats voor 180 cd’s of 88 dvd’s. Met folie overtrokken 

oppervlak. 20×17 cm. 202 cm hoog. 402.771.43 11 FINNBY boekenkast 
29.95 Door de verstelbare planken kan je de opberger aanpassen aan de 

behoefte. Melaminefolie. 60×24 cm. 180 cm hoog. 502.611.32

240 Stellingen en kasten

Montageservice
We helpen je graag met het in elkaar 

zetten van je nieuwe meubels.  

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

02 BILLY/OXBERG boekenkast 
239.90 

03 FABRIKÖR vitrinekast 179.- 

09 BESTÅ open kast met deuren 120×20 cm, 64 cm hoog. 70.-  

07 HEMNES vitrinekast 249.- 

DETOLF vitrinekast

49.95
/st.

FINNBY boekenkast

29.95

 NORNÄS boekenkast

149.-

05 Combinatie ALGOT wandrail/planken en  BESTÅ open kasten met 
deuren 187.-

KALLAX open kast met lade

89.95

BESTÅ open kast met deur, 

80.-/st.

Zo kan het natuurlijk ook - 
met deze laptoptafel maak 
je van een klein hoekje een 
handige werkplek.  



KALLAX open kast Kies of je hem aan de wand wilt hangen of op 

de vloer wilt zetten. Designer: Tord Björklund. 77×39 cm. 77 cm hoog. 

Wit. 202.758.14

Lichtgroen. 702.758.16

24.95
/st.

 Winkel online op IKEA.nl

01 Nieuw IKEA PS 2014 collectie Creëer je eigen unieke opberg- en display-combinatie door de elementen en deksels naar eigen inzicht te combineren. Met 

poederlak afgewerkt staal en bamboe.  Opbergmodule 25.-/st. 60×30 cm. 35 cm hoog. Donkerrood. 502.683.98  Lichtgroen. 702.683.97  Bovendeel opberg-
module 5.-/st. 25×30 cm. 702.726.72  02 STOCKHOLM kast met 2 lades 349.- In de kast is plaats voor alles van borden tot ordners. De diepe planken en de 

twee grote lades bieden veel bergruimte. 90×40 cm. 107 cm hoog. 302.397.26  03 BILLY boekenkast 39.95 Met folie overtrokken oppervlak. 80×28 cm. 202 cm 

hoog. 002.638.50  04 Nieuw IKEA PS 2014 hoekkast 79.95 47×47 cm. 110 cm hoog. 602.606.98  05 FJÄLKINGE open kast met lades 398.- Met poederlak 

afgewerkt staal. 236×193 cm. 399.325.38  06 IVAR 2 elementen/planken/kast 185.40 Massief grenen. 174×30 cm. 179 cm hoog. 098.963.77

242 Stellingen en kasten 

01 02 STOCKHOLM kast met 2 lades 
349.- 

04

06

03

05 FJÄLKINGE open kast met lades 398.- 

›Met deze hoekkast 
maak je serieuze 
opbergruimte van een 
vergeten hoekje. Ook 
bovenop de kast kan 
je veel kwijt. Als je dat 
mooier vindt, laat je de 
poten weg en bevestig je 
de kast aan de muur.‹

Keiji Ashizawa, Designer

Elke lichte-maar-oersterke 
module is aan 3 kanten 
open - zo kan je de deksels 
en elementen eindeloos 
combineren.

De ranke planken ogen 
licht. Maar vergis je niet, 
deze snel-in-elkaar-kast 
is gemaakt van staal, dus 
oersterk.

 IKEA PS 2014  
hoekkast

79.95

IVAR 2 elementen/planken/kast

185.40

 IKEA PS 2014 opbergmodule

25.-/st.

BILLY boekenkast

39.95

KALLAX 
serie
We hebben EXPEDIT, onze favoriete opbergserie, 
een facelift te geven. Met iets dunnere lijnen 
is de serie nog mooier en bovendien handiger 
te vervoeren. De iets afgeronde hoeken zijn 
vriendelijk voor kinderen. En de krasvaste 
afwerking gaat jaren mee. Als je dat bij elkaar 
optelt is een nieuwe naam wel op zijn plaats.  

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl



01 KVITTRA doos met deksel 9.99 

04

06 TJENA doos met deksel 13×26 cm. 10 cm hoog 1.49/st.  32×35 cm. 
32 cm hoog 3.99/st.

02 KVARNVIK doos, set van 3 
12.95

05 KASSETT doos met deksel 4.99/2 st.

03 PALLRA doos met deksel 
12.95/st.

07 KNARRA mand 6.99/st. 08 PJÄS mand 14.95 09 DRÖNA bak 4.49/st.

11 MAFFENS mand 19.95

13 

12

01 KVITTRA doos met deksel 9.99 Past goed in de BESTÅ boekenkast 
(40 cm) en de BILLY boekenkast. 100% gelamineerd kringloopkarton. 
25×25 cm. 25 cm hoog. 102.452.38  02 KVARNVIK doos, set van 3, 12.95 
Afmetingen: Ø15 cm. 9 cm hoog/Ø22 cm. 12 cm hoog/Ø29 cm. 15 cm hoog. 
Gelamineerd karton. 602.566.63  03 PALLRA doos met deksel 12.95/st. 
Karton en polyester. 27×22 cm. 20 cm hoog. 002.417.97  04 PAPPIS doos 
met deksel 0.99/st. Geschikt voor A4. 25×34 cm. 26 cm hoog. 001.004.67  
05 KASSETT doos met deksel 4.99/2 st. Gelakt karton. 21×26 cm. 15 cm 
hoog. 702.242.90  06 TJENA dozen Papier. Doos met deksel 1.49/st. Past 
in de BILLY boekenkast en in de BESTÅ open kast. 13×26 cm. 10 cm hoog. 
Geel. 702.636.20  Doos met deksel 2.49/st. Past in de BILLY boekenkast 
en in de BESTÅ open kast van 40 cm diep. 27×35 cm. 20 cm hoog. Roze. 
202.636.27  Doos met deksel 3.99/st. Past in de KALLAX en de BESTÅ open 
kast van 40 cm diep. 32×35 cm. 32 cm hoog. Zwart. 002.636.33

07 KNARRA mand 6.99/st. Elke mand wordt met de hand gevlochten, waar-
door ze allemaal uniek zijn. Zeer geschikt voor in de HEMNES boekenkasten en 
opbergmeubels. Blank gelakt, gebeitst massief populieren en grenen. Desig-
ner: Carina Bengs. 38×29 cm. 16 cm hoog. 702.433.16  08 PJÄS mand 14.95 
Op maat gemaakt voor de KALLAX boekenkast. Blank gelakte bananenvezels. 
32×33 cm. 32 cm hoog. 901.094.92  09 DRÖNA bak 4.49/st. Past in de 
KALLAX open kast. 100% polyester en karton. 33×38 cm. 33 cm hoog. 
602.637.67  10 RIFFLA mand 7.99 Blank gelakte waterhyacint en katoen. 
Ø32 cm. 20 cm hoog. 402.526.37  11 MAFFENS mand 19.95 Blank gelakt, 
gebeitst zeegras. Ø45 cm. 37 cm hoog. 402.524.49  12 SAMLA bak met dek-
sel 11.99/st. Polypropeen. 78×56 cm. 18 cm. 55 l. 698.713.88  
13 FÖRHÖJA kistje, set van 4, 12.95  Inhoud: 2 bakken (13x11x12 cm), 
1 bak (26x13x12 cm) en 1 deksel/blad (26x13x3,2 cm). Blank gelakt massief 
berken. Designer: H. Preutz/N. Karlsson. 702.256.85

244 Dozen

De RIFFLA mand is gemaakt 
van waterhyacint. Deze 

woekerende plant verstikt 
meren en vijvers, dus je 

kan er maar beter mooie, 
handgevlochten manden 

van maken.   

De buitenkant is van 
textiel, de binnenkant is 
bekleed met bedrukt papier. 
Verkrijgbaar in heel veel 
kleuren, vormen en maten. 

PAPPIS doos met 
deksel

0.99
/st.

SAMLA bak met deksel 
78x56 cm

11.99
/st. 

Deze handige houten kistjes 
zijn gelakt. Zo blijven ze op 
je bureau of toilettafel heel 

lang mooi. 

10 RIFFLA mand

7.99

FÖRHÖJA kistje, set van 4 

12.95

›Als we naar de 
duurzaamheid van 
producten kijken, scoort 
papier fantastisch. Het 
is gemaakt van hout, 
een vernieuwbaar 
materiaal, en papier kan 
je óók weer recyclen - 
wel zeven keer. Papier 
wordt nog een beetje 
onderschat. Het kan 
namelijk heel veel 
vormen aannemen 
en met de juiste 
behandeling voelt het 
aan als textiel of zelfs 
leer.‹

Jakub Brat, Product 
Development Engineer

Dozen 245

TJENA doos met deksel ,  
27×35 cm. 20 cm hoog

2.49/st.



Of het nou een foto is of een 
vrolijke tekening, je zorgt 
meteen voor een andere sfeer 
met wat nieuwe plaatjes aan de 
muur. Of met een paar nieuwe 
lijsten voor je oude plaatjes.

01 RIBBA wissellijst 19.95 Met folie overtrokken oppervlak en kunststof. Afbeelding 70×100 cm. 900.783.39  BILD poster 12.95 Motief van Laure Girardin 

Vissian. 70×100 cm. Techno. 802.340.76  02 Nieuw IKEA PS 2014 afbeelding zonder lijst 14.95 Door de verschillende structuren, papiersoorten, hoeken en 

rasters ontdek je telkens nieuwe details in het kunstwerk. 002.553.84  03 LILLARYD wissellijst 5.99 De lijst geeft het motief een interessante dimensie omdat de 

zijkanten in een schuine hoek op de wand staan en diepte en schaduw geven. Gelakt oppervlak en kunststof. Designer: I. Bermudez/D. Wahl. 10×15 cm. 202.676.54  

04 SLÄTTHULT zelfklevende decoratie 9.99 Motief van Sandra Jacobs. 702.789.33  05 BILD poster 7.99 Motief van Ashley Percival. 50×70 cm. Nieuwsgierig. 

302.340.74  RIBBA wissellijst 14.95 Afbeelding 50×70 cm. 002.688.76

06 KÄRLEKEN lijst voor 2 foto’s 
1.99/st.

09 NYTTJA wissellijst 1.79/st. 10 RIBBA wissellijst 14.95 

Decoratie 247246 Decoratie 

06 KÄRLEKEN lijst voor 2 foto’s 1.99/st. Je kan aan beide kanten een foto 

laten zien. Kunststof. Designer: Henrik Preutz. 20×18 cm. 402.328.09  07 
Nieuw PJÄTTERYD afbeelding zonder lijst 2.49 Het motief krijgt extra 

diepte en leven doordat het op een hoge kwaliteit schildersdoek is gedrukt. 

15×15 cm. 902.658.59  08 RÄPPE lijst, set van 3, 12.95 Door een nieuwe 

foto in de opening aan de bovenkant te schuiven kan je het motief snel en 

eenvoudig variëren. Papier en kunststof. 702.690.14  09 NYTTJA wissellijst 
1.79/st. Met folie overtrokken oppervlak en kunststof. Afbeelding 18×24 cm. 

101.857.29  10 RIBBA wissellijst 14.95 Het motief kan voor- of achterin de 

extra diepe lijst worden geplaatst. Met folie overtrokken oppervlak en glas. 

Designer: Lisa Lindström. Afbeelding 50×50 cm. 200.780.50  11 SMYCKE 
wandklok 14.95 Kunststof. Designer: Marcus Arvonen. 802.322.23  12 

TOLSBY lijst voor 2 foto’s 0.99 Je kan aan beide kanten een foto laten zien 

omdat je zowel in de voor- als achterkant een afbeelding kan plaatsen. Kunst-

stof. Designer: Henrik Preutz. Afbeelding 10×15 cm. 301.510.35

11 SMYCKE wandklok 14.95 12

02   IKEA PS 2014 afbeelding, 
set van 2 

14.95

TOLSBY lijst voor 
2 foto’s

0.99

De klok die je zelf ontwerpt. 
Met 28 zeskantige stukjes 

die je eindeloos kan combi-
neren  - precies zoals jij het 

hebben wilt.   

01

03

04

05

07

RÄPPE lijst, set van 3 

12.95

08

 PJÄTTERYD afbeelding

2.49



01

04

02 IKEA PS FEJÖ sierpot met 
waterreservoir 17.95

05

03 LANTLIV plantenstandaard 
39.95/st.

07 08 SOCKER gieter 4.99

10 GRÖNPEPPAR sierpot met 
waterreservoir 3.99/st.

11

09 

01 ORÄDD sierpot 0.49/st. Aan de binnenkant geglazuurd; maakt de pot 
waterdicht. Steengoed. Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. Max. diameter 
binnenpot 10.5 cm. Beige. 201.745.94  02 IKEA PS FEJÖ sierpot met 
waterreservoir 17.95 De sierpot op wielen is makkelijk verplaatsbaar, handig 
bij bijvoorbeeld schoonmaken. Kunststof. Designer: Thomas Sandell. Max. 
diameter binnenpot 32 cm. Wit. 200.393.94  03 LANTLIV plantenstan-
daard 39.95/st. Gelakt oppervlak en massief hout. Designer: Nike Karlsson. 
74×32 cm. 68 cm hoog. Wit. 701.861.13  04 Nieuw TORKIS fexibele mand 

5.99 Voor binnen en buiten. Polyetheen. Designer: Henrik Preutz. 58×38 cm. 
28 cm hoog. Groen. 202.542.32  05 DIMPA tas voor afvalscheiding, set 
van 4, 4.99 100% polypropeen. Designer: Sarah Fager. Wit. 101.801.33  06 
Nieuw IKEA PS 2014 plantenkas 29.95 Je kan de open kant naar de muur 
of naar voren keren, afhankelijk van het klimaat dat je voor je planten wilt creë-
ren. Met poederlak afgewerkt staal en kunststof. Designer: Nicolas Cortolezzis. 
46×18 cm. 45 cm hoog. Wit. 402.575.93 

Sierpotten en plantenstandaards  249248 Sierpotten  en plantenstandaards 

07 BLADET vaas 4.49/st.  Glas. Designer: Anne Nilsson. 22 cm hoog. 
401.505.54  08 SOCKER gieter 4.99 Verzinkt staal. Designer: Sarah Fager. 
2.6 l. 701.556.73  09 SKURAR sierpot 2.49 Met poederlak afgewerkt 

staal. Designer: Ehlén Johansson. Max. diameter binnenpot 10.5 cm. Ecru. 
201.861.01  10 GRÖNPEPPAR sierpot met waterreservoir 3.99/st. 
Zorgt dat de grond vochtig blijft ook al geef je de plant niet regelmatig water. 
Kunststof. Designer: Ehlén Johansson. Max. diameter binnenpot 12 cm. Wit. 
202.338.24 11 Nieuw IKEA PS 2014 plantenstandaard 14.95 Door de 
planken op verschillende hoogtes kan je interessante decoraties met planten 
maken. Elke plank is geschikt voor een sierpot met een diameter van max. 
21 cm. Met poederlak afgewerkt staal en kunststof. Designer: David Wahl. 
70×23 cm. 53 cm hoog. Wit. 302.575.98

DIMPA tas voor afvalscheiding, 
set van 4

4.99

BLADET vaas

4.49
/st.

›Ook in een hoekje op je 
balkon of op een plank in 
de keuken kan je je eigen 
groente kweken. Want 
we hebben heel veel 
artikelen ontworpen 
waarmee je - hoe weinig 
ruimte je ook hebt - toch 
een beetje kan tuinieren. 
Met planten en sierpot-
ten waar je altijd wel 
een plek voor kan vinden 
en waterreservoirs die 
het ook nog eens heel 
makkelijk maken. Voor 
iedereen!‹

Sara Ottosson, product 
developer

Met een waterreservoir 
blijft de grond vochtig, ook 
als je er even niet bent.  

Als je een glas of vaas 
omdraait, heb je een prima 
kas waarin je plantjes kan 
opkweken. Vergeet de vaas 
niet af en toe op te tillen voor 
wat zuurstof.

SKURAR sierpot

2.49

06   IKEA PS 2014 plantenkas

29.95

ORÄDD sierpot

0.49
/st.

 IKEA PS 2014 
plantenstandaard

14.95

 TORKIS fexibele mand

5.99



01 ENSIDIG vaas 18 cm hoog 0.99  
28 cm hoog 2.49

05  SINNLIG geurkaars in glas 1.99/st.  
VACKERT decoratie voor kaars in glas 2.49/st. 

02 BORRBY lantaarn voor stomp-
kaars 6.99 

04 MEDVETEN vaas 5.99/st.

03 ROTERA lantaarn voor thee-
lichtje 2.99 

06 07

09 SKURAR kaarshouder 1.99  

08 STABBIG lantaarn voor stomp-
kaars 19.95

01 ENSIDIG serie glas. Designer: C. Halskov/H. Dalsgaard. Vaas 2.99 
16 cm hoog. 102.398.88  Vaas 0.99 18 cm hoog. 402.331.49  Vaas 2.49 
28 cm hoog. 302.398.87  02 BORRBY lantaarn voor stompkaars 6.99 Voor 
binnen en buiten. Staal en glas. 28 cm hoog. Wit. 302.701.42  03 ROTERA 
lantaarn voor theelichtje 2.99 Voor binnen en buiten. Met poederlak 
afgewerkt staal en glas. 21 cm hoog. Wit .301.229.86  04 MEDVETEN vaas 
5.99/st. De glazen vaas is mondgeblazen door een vakman. Glas. Designer: 
Gunnel Sahlin. 21 cm hoog. Paars. 002.089.86  05 Nieuw SINNLIG 
geurkaars in glas 1.99/st. Geurende paraffne/plantaardige was. 9 cm 

hoog. Glas. Kalmerende spa/grijs. 302.510.87  VACKERT decoratie voor 
kaars in glas 2.49/st. De glanzende metalen decoratie heeft een patroon dat 
de kamer een interessant accent geeft. Prima te completeren met de SINNLIG 
geurkaars in glas 9 cm. Roestvrij staal. Designer: S. Edholm/L. Ullenius. 9,5 cm 
hoog. 502.513.93

Vazen en kandelaars 251250 Vazen en kandelaars

06 GLANSIG theelichthouder 0.99 Te gebruiken met kleine en grote 
theelichten. Gelakt glas. Designer: Gunnel Sahlin. 8 cm hoog. Donkerpaars. 
302.362.28  07 JUBLA geurloze kroonkaars 3.99/20 st. 100% stearine. 
Ø22 mm. 19 cm hoog. Wit. 601.919.16  08 STABBIG lantaarn voor stomp-
kaars 19.95 Het blanke metaal refecteert en versterkt het warme schijnsel 

van de vlam. Voor stompkaarsen met een diameter van max. 10 cm. Met 
poederlak afgewerkt staal. Designer: Henrik Preutz. 35 cm hoog. 702.361.13  
09 SKURAR kaarshouder 1.99 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: 
Ehlén Johansson. 11 cm hoog. Wit. 602.360.43  10 FÖRTJUST theelicht-
houder 1.99/st. Dubbelfunctie; geschikt voor theelichtjes en voor kaarsen in 
cup. Glas. Designer: J. Asshoff/H. Brogård. 8 cm hoog. 602.142.82  11 Nieuw 
SINNLIG geurkaars in glas 1.99 Geurende paraffne/plantaardige was. 

9 cm hoog. Sappige appel/groen. 702.510.85

10 FÖRTJUST theelichthouder 1.99/st.

Omdat deze vazen een 
beetje doen denken aan 
melkfessen van vroeger, 
zorgen ze voor een 
nostalgisch tintje.

Deze houder van geperfo-
reerd metaal is gemaakt 
voor SINNLIG geurkaarsen 
– maar andere theelichten 
passen er ook in.  

11   SINNLIG geurkaars in glas

1.99

ENSIDIG vaas, 16 cm hoog

2.99

GLANSIG theelichthouder

0.99
JUBLA geurloze kroonkaars

3.99
/20 st.

Deze kaarsen zijn door 
en door gekleurd en 

zorgen wel 25 uur lang 
voor geur én sfeer. 

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl



SINNLIG 
geurkaarsen
Meer dan 25 uur geur én kleur – SINNLIG geurkaarsen zijn 
echte sfeermakers. Leuk als je een feestje geeft of van een 
gewone doordeweekse avond iets bijzonders wilt maken. 
Je kan de glazen daarna weer gebruiken voor nieuwe 
theelichten. Krijg je het kaarsvet niet goed weg? Zet het glas 
dan eerst een paar uur in de vriezer.

SINNLIG geurkaars in glas 

Glas. Geurende paraffne/was

7.5 cm hoog. In volle bloei/paars 002.363.57      

0.99
/st.

01 CYLINDER vaas/schaal, set van 3, 17.95 Stapelbaar; plaatsbesparend 
bij het opbergen. Glas. Designer: Anne Nilsson. 801.750.91  02 NEGLINGE 
kandelaar/ theelichtjeshouder 0.49/st. NEGLINGE is te gebruiken voor 
kaarsen en theelichtjes afhankelijk van de kant die je naar boven keert. Glas. 
Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 5 cm hoog. 901.520.94  03 VASEN vaas 

1.29 Designer: Åsa Gray. 20 cm hoog. Glas. 000.171.33  04 STOCKHOLM 
kandelaar 14.95/2 st. Het roestvrije gepolijste staal en de zware voet met 

groen vilt aan de onderkant geven een exclusieve uitstraling. Roestvrij staal. 
Designer: Ola Wihlborg. 40 cm hoog. 902.482.85  05 Nieuw IKEA PS 2014 
decoratie set van 3, 14.95 Door het omwisselen van de deksels en het wijzi-
gen van de vulling, verandert het uiterlijk van de decoraties. Inhoud: 2 vazen, 1 
pot en 3 deksels. Glas en roestvrij staal. Designer: Mathias Hahn. Veel-

kleurig. 502.362.13  06 STOCKHOLM vazen De glazen vazen zijn mondge-
blazen door een vakman. Glas. Designer: Ola Wihlborg. Vaas 39.95 20 cm 
hoog. Groen. 002.161.75  Vaas 29.95 40 cm hoog. Groen. 902.329.77

252 Vazen en kandelaars

NEGLINGE kandelaar/
theelichthouder

0.49
/st.

VASEN vaas

1.29

04 STOCKHOLM kandelaar 

14.95/2 st.

06 STOCKHOLM vaas 20 cm hoog 
39.95, 40 cm hoog 29.95

01 CYLINDER vaas/schaal, set van 3, 17.95

05

02

03 

 IKEA PS 2014 decoratie,
set van 3

14.95
Omdat je de deksels onder-
ling kan verwisselen, heb 
je elke keer weer andere 
vazen.  



01 02 NOCKEBY 2-zitsbank 549.- 

06 SÄTER 2,5-zitsbank 399.- 

03 KARLSTAD 3-zitsbank 349.- 

07

08 STOCKHOLM 3-zitsbank 1.199.- 

04

05

01 KNOPPARP 2-zitsbank 69.95 De overtrek is afneembaar en machi-

newasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Hoes: 100% polyester. 

Designer: Nike Karlsson. 119×66 cm. 70 cm hoog. Grijs. 802.649.64  02 
NOCKEBY 2-zitsbank 549.- De overtrek is afneembaar en machinewas- 

baar, en dus eenvoudig schoon te houden. Linnen, viscose en verchroomd 

staal. 203×97 cm. 66 cm hoog. Risane grijs. 790.205.90  03 KARLSTAD 
3-zitsbank 349.- De overtrek is afneembaar en machinewasbaar, en dus een-

voudig schoon te houden. Bekleding: 100% katoen. 205×93 cm. 80 cm hoog. 

Blekinge wit. 898.405.36  04 Nieuw IKEA PS 2014 hoekfauteuil met 
kussens 269-/st. Gebruik de kussens om een gezellig hoekje te maken om 

met je lievelingsboek in weg te kruipen. Kussenafmetingen: 50x50 cm (grijs), 

45x59 cm (turkoois) en 59x59 cm (oranje). 100% katoen. 90×90 cm. 130 cm. 

Risane naturel. 890.235.26 
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05 NOCKEBY 2-zitsbank met chaise longue rechts 899.- De overtrek 

is afneembaar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. 

Linnen, viscose en verchroomd staal. 277×97/175 cm. 66 cm. Risane oranje. 

890.205.99  06 SÄTER 2,5-zitsbank 399.- Duurzaam en onderhoudsvrien-

delijk splitleer en daardoor praktisch voor gezinnen met kinderen. 197×82 cm. 

75 cm hoog. Fräsig donkerbruin. 201.194.61  07 SKOGABY 3-zitsbank 
449.- Zitgedeeltes en armleuningen met zacht, slijtvast en onderhoudsvrien-

delijk nerfeer. 203×85 cm. 80 cm hoog. Robust middengrijs. 902.616.39  

08 STOCKHOLM 3-zitsbank 1.199.- Fluweel is een zachte, luxe stof die 

bestand is tegen wrijving en die met een stofzuigermondstuk met een zacht 

borsteltje eenvoudig schoon te houden is. De zitbank wordt geleverd met de 

bekleding eromheen. Bekleding: 77% katoen en 23% polyester. Designer: 

Niels Gammelgaard. 211×88 cm. 80 cm hoog. Sandbacka groen. 102.450.59  

KNOPPARP 
2-zitsbank

69.95

Een gezellig hoekje voor 
jou alleen - ook als de 
woonkamer vol familie of 
vrienden zit. Zet er een 
naast en je kan ook languit 
liggen.  

Door de dubbele pocketveren  
- je kent ze van matrassen - zit deze 
bank ontzettend lekker en hoeven 
we minder foam te gebruiken.  

›Duurzaamheid is 
allang geen technische 
zaak meer, maar een 
ethische. Iedereen is 
verantwoordelijk - we 
moeten producten 
maken die beter zijn voor 
ons en voor de planeet. 
Bij IKEA nemen we onze 
verantwoordelijkheid. 
Niet alleen werken 
we met materialen 
die scheidbaar en 
recyclebaar zijn. Ook 
verpakken we bijna alle 
zitbanken plat, zodat ons 
vervoer nog effciënter 
wordt.‹

Emilio Guzman, Sustainability 
Leader

Scan deze pagina voor meer inspiratie

SKOGABY 3-zitsbank

449.-
 IKEA PS 2014 

hoekfauteuil met kussens

269.-/st.

Transportservice
We leveren je aankopen thuis af.

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

NOCKEBY 2-zitsbank met chaise longue rechts

899.-



01 SÖDERHAMN voetenbank 149.-

02 03 ARILD chaise longue links 799.- 06 KIVIK 3-zitsbank 369.- 05 07 TIRUP draaifauteuil 349.- 

04 STOCKHOLM 3-zitsbank 1.599.- 

08 SÖDERHAMN voetenbank 169.-/st. 

01 SÖDERHAMN serie De overtrek is afneembaar en machinewasbaar, 
en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 97% polyester, 3% nylon. 
Designer: Ola Wihlborg. Samsta donkergeel. Voetenbank 149.- 93×93 cm. 
40 cm hoog. 990.235.64  Zitbankcombinatie 948.- 378×99/151 cm. 83 cm 
hoog. 290.461.54  02 KLIPPAN 2-zitsbank 199.- De overtrek is afneembaar 
en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 100% 
katoen. 180×88 cm. 66 cm hoog. Randviken veelkleurig. 290.065.96  03 
ARILD chaise longue links 799.- Meubels met zitvlakken en armleuningen 
van stevig, slijtvast en onderhoudsvriendelijk nerfeer, praktisch voor gezinnen 

met kinderen. 89×155 cm. 81 cm hoog. Karaktär zwart. 301.387.94

256 Zitbanken

04 STOCKHOLM 3-zitsbank 1.599.- Zeer duurzaam, zacht volnerfeer 

met een natuurlijk uiterlijk. Designer: Niels Gammelgaard. 211×88 cm. 80 cm 
hoog. Seglora naturel. 802.450.51  05 KIVIK 2-zitsbank en chaise longue 
649.- Bekleding: 80% katoen en 20% polyester. 280×95/163 cm. 83 cm hoog. 
Dansbo wit. 790.110.34  06 KIVIK 3-zitsbank 369.- De overtrek is afneem-
baar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 
65% polyester en 35% katoen. 228×95 cm. 83 cm hoog. Orrsta donkerblauw. 
690.114.83  07 TIRUP draaifauteuil 349.- Vormgegoten HR-schuim geeft 
afgeronde vormen en een duurzaam zitcomfort. Bekleding: door en door 
geverfd, generfd leer. Designer: Carl Öjerstam. 78×79 cm. 88 cm hoog. Kavat 
wit. 701.265.67  08 SÖDERHAMN voetenbank 169.-/st. Sterke, zeer 
slijtvaste hoes met structuur. Licht glanzend en zacht. Hoes: katoen, viscose, 
polyester, lyocell en linnen. 93×93 cm. 40 cm hoog. Isefall naturel. 299.009.34  
Isefall lichtturkoois. 399.009.38

De losse elementen zijn 
plat verpakt, zodat je jouw 
nieuwe comfortabele 
bank makkelijk zelf kan 
vervoeren. En tegen de tijd 
dat je deze bank niet meer 
wilt, kan je alle materialen 
recyclen.   

KLIPPAN 2-zitsbank

199.-

Scan deze pagina voor meer inspiratie

KIVIK 2-zitsbank en chaise longue

649.-

Het zachte volnerfeer van 

deze zitbank wordt met de 
jaren alleen maar zachter - 
en mooier.  

SÖDERHAMN zitbankcombinatie

948.-



05 YSTAD 2-zitsbank 749.-  Fauteuil 499.-

01 

07 EKTORP voetenbank 99.- 04 STRANDMON oorfauteuil 199.-  09 MUREN fauteuil 299.- 

02 EKTORP voetenbank 149.- 

03

10

06

01 TIDAFORS 3-zitsbank 499.- Slijtvaste bekleding van chenillekwaliteit. 

Licht glanzend en zacht. Vaste bekleding: 77% polyester, 23% viscose/rayon. 

Designer: Ola Wihlborg. 230×95 cm. 99 cm hoog. Hensta groen. 702.769.53  
02 EKTORP voetenbank 149.- De overtrek is afneembaar en machinewas-

baar en dus eenvoudig schoon te houden. Hoes: 53% linnen en 47% viscose. 

82×62 cm. 44 cm hoog. Risane naturel. 499.085.09  03 TULLSTA fauteuil 
79.95 Vaste bekleding: 100% katoen. 80×70 cm. 77 cm hoog. Ransta naturel. 

200.402.41  04 STRANDMON oorfauteuil 199.- Vaste bekleding: 100% 

polyester. 82×96 cm. 101 cm hoog. Skiftebo oranje.  602.731.01  05 YSTAD 
serie Zitgedeeltes en armleuningen met zacht, slijtvast en onderhoudsvrien-

delijk nerfeer. Grann donkerbruin. 2-zitsbank 749- 166×92 cm. 87 cm hoog. 

801.932.31  Fauteuil 499.- 110×92 cm. 87 cm hoog. 501.932.56  
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06 EKTORP 3-zitsbank 419.- De overtrek is afneembaar en machine-

wasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 100% katoen. 

218×88 cm. 88 cm hoog. Mobacka beige/rood. 190.067.90  07 EKTORP serie 
De overtrek is afneembaar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te 

houden. Bekleding: 65% polyester en 35% katoen. Tygelsjö beige. Fauteuil 
199.- 104×88 cm. 88 cm hoog. 899.325.45  Voetenbank 99.- 82×62 cm. 

44 cm hoog. 999.326.01  08 EKENÄS fauteuil 199.- Slijtvaste bekleding van 

chenillekwaliteit. Licht glanzend en zacht. Vaste bekleding: 77% polyester, 

23% viscose/rayon. Designer: Ola Wihlborg. 86×78 cm. 90 cm hoog. Hensta 

grijs. 802.766.60  09 MUREN fauteuil 299.- In drie standen verstelbaar. Als 

je naar achteren leunt, klapt de ingebouwde voetenbank uit. Vaste bekleding: 

100% katoen. 85×94 cm. 97 cm hoog. Idemo lichtbruin. 101.849.18  10 
EKTORP 2-zitsbank en chaise longue 449.- De overtrek is afneembaar en 

machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 65% poly-

ester en 35% katoen. 252×88/163 cm. 88 cm hoog. Tygelsjö beige 399.325.81

EKTORP fauteuil

199.-

TULLSTA fauteuil

79.95

De hoge rugleuning geeft 
je nek extra steun - je wilt 
nooit meer ergens anders 
zitten. 

Scan deze pagina voor meer inspiratie

EKTORP 3-zitsbank

419.-
Een zitbank die je omhelst, 
dankzij het royale formaat en de 
hoge rugleuning. De bovenlaag 
van memoryfoam vormt zich 
naar je lichaam en veert weer 
terug als je bent opgestaan.   

EKTORP 2-zitsbank en 
chaise longue

449.-

TIDAFORS 3-zitsbank 

499.-

 Winkel online op IKEA.nl

08 EKENÄS fauteuil 199.- 



10

06 EKERÖ fauteuil 129.-/st.

0702 08 STORSELE fauteuil met hoge 
rugleuning 99.95

11 SKOGABY fauteuil 249.- 

09 POÄNG fauteuil 129.95/st.

13 STOCKHOLM draaifauteuil 299.-/st.

04 VÄRMDÖ schommelstoel 99.95

01 STOCKHOLM fauteuil met hoge rugleuning 349.- Deze fauteuil is 

gemaakt van vormgeperst koudschuim dat comfortabel is, steun geeft en z’n 

vorm jarenlang behoudt. De fauteuil heeft vaste bekleding, maar de hoezen 

voor de armleuningen zijn afneembaar voor de was. Hoes: 80% katoen en 20% 

linnen. 79×83 cm. 109 cm hoog. Mosta grijs. 802.396.96  02 NOLMYRA fau-
teuil 29.95/st. Blank gelakt, gebeitst berkenfneer en polyester. 64×75 cm. 

75 cm hoog. Zwart. 402.335.35  03 KARLSTAD fauteuil 249.- De overtrek 

is afneembaar en machinewasbaar en dus eenvoudig schoon te houden. 

Bekleding: 100% katoen. 91×93 cm. 80 cm hoog. Blekinge wit. 698.404.05  
04 VÄRMDÖ schommelstoel 99.95 Houten meubel dat geschikt is voor 

binnen en buiten. Gelakt massief grenen. 65×74 cm. 106 cm hoog. Zwartbruin. 

201.906.88  05 VILLSTAD fauteuil met hoge rugleuning 179.- Vaste 

bekleding: 97% polyester en 3% nylon. 70×97 cm. 103 cm hoog. Samsta 

turkoois. 302.396.32  06 EKERÖ fauteuil 129.-/st. Vaste bekleding: 100% 

polyester. 70×73 cm. 75 cm hoog. Skiftebo donkerblauw. 202.628.78

260  Fauteuils
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07 LOCKSTA fauteuil 39.95 De overtrek is afneembaar en machinewas- 

baar, en dus eenvoudig schoon te houden. Hoes: 100% polyester. 71×75 cm. 

78 cm hoog. 902.396.53  08 STORSELE fauteuil met hoge rugleuning 
99.95 Blank gelakt, gebeitst rotan. 69×78 cm. 100 cm hoog. 202.016.82  09 
POÄNG fauteuil 129.95/st. Gelaagd en vormgebogen berken biedt een 

comfortabele vering. 68×82 cm. 100 cm hoog. Berkenfneer/Isunda grijs. 

690.108.84  10 Nieuw  IKEA PS 2014 kruk met led-verlichting 49.95/
st. Kunststof. Ø34 cm. 36 cm hoog. IKEA. Model G1304 IKEA PS 2014. Deze 

lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes. De lampen in de lichtarma-

tuur kunnen niet worden vervangen. 002.633.41  11 SKOGABY fauteuil 
249.- Zitgedeeltes en armleuningen met zacht, slijtvast en onderhoudsvrien-

delijk nerfeer. 90×85 cm. 80 cm hoog. Robust middengrijs. 602.616.31  12 
KIVIK voetenbank 299.- Groot; praktische opbergruimte onder de zitting. 

90×70 cm. 43 cm hoog. Grann wit leer. 902.006.36  13 STOCKHOLM draai-
fauteuil 299.-/st. 67×77 cm. 76 cm hoog. Sandbacka geel. 502.396.69 

 IKEA PS 2014 
kruk met led-verlichting

49.95
/st.

NOLMYRA fauteuil 

29.95
/st.

›Geen beperkingen, daar houden we van. Dus willen 
we onze elektronica overal kunnen gebruiken, waar 
we ook zijn. Deze IKEA PS 2014 kruk is een ongewone 
combinatie tussen een oplaadbare lamp en een kruk. 
Voor binnen en buiten.‹

T. Richardson, C.Brill en A.Williams, Designers

De hoge rugleuning geeft je 
nek extra steun, de schuine 

zitting en zachte kussens 
zorgen ervoor dat je echt 

ontspant. 

De bekleding is van zacht 
en luxe fuweel, de fauteuil 

is van vormgeperst 
veerkrachtig koudschuim, 

dat jarenlang lekker zit.

05 VILLSTAD fauteuil met hoge rugleuning 179.- 

Gewoon lekker zitten, 
elke dag weer. En met 

onderstellen en kussens in 
heel veel kleuren ook nog 
eens helemaal jouw stijl.   

Scan deze pagina voor meer inspiratie

KIVIK voetenbank 

299.-

03

KARLSTAD fauteuil

249.-

STOCKHOLM 
fauteuil met hoge rugleuning

349.-

01

LOCKSTA fauteuil

39.95



01 KARLSTAD  3-zits slaapbank 779.- 

05

04 MOHEDA hoekslaapbank 499.- 

03

01 KARLSTAD  3-zits slaapbank 779.- De overtrek is afneembaar en ma-
chinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 100% katoen. 
225×93 cm. 83 cm hoog. Bedformaat: 140×200 cm. Husie oranje. 499.292.05  
02 KARLABY/KARLSKOGA  3-zits slaapbank 309.- De overtrek is afneem-
baar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 92% 
katoen en 8% polyester. 205×105 cm. 80 cm hoog. Bedformaat: 140×200 cm. 
Sivik geelgroen. 999.273.55  03 LUGNVIK slaapbank met chaise longue 
299.- 223×83/136 cm. 90 cm hoog. Bedformaat: 120×200 cm. Granån zwart. 
502.084.94  04 MOHEDA hoekslaapbank 499.- Het chaise longuegedeelte 
kan links of rechts van de zitbank worden geplaatst en is naar wens te veran-
deren. Vaste bekleding: 100% katoen. 246×150 cm. 87 cm hoog. Bedformaat 
142×205 cm. Blekinge bruin. 102.139.54  05 HAGALUND 2-zits slaapbank 
349.- De overtrek is afneembaar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon 
te houden. Bekleding: 100% katoen. 150×86 cm. 91 cm hoog. Bedformaat: 
120×196 cm. Blekinge wit. 598.437.44  

262 Slaapbanken

Verzamel- en transportservice  
We verzamelen je aankopen en 
leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

LUGNVIK slaapbank  
met chaise longue 

299.-

06

10
06 FRIHETEN hoekslaapbank 399.- Opbergruimte onder de chaise longue. 
Het chaise longuegedeelte kan links of rechts van de zitbank worden geplaatst. 
Vaste bekleding: 100% polyester. 230×151 cm. 66 cm hoog. Bedformaat: 
140×204 cm. Skiftebo donkergrijs. 902.428.63  07 SVELVIK onderstel 
slaapbank 199.- Twee functies - overdag een bank en ‘s nachts een bed. 
Exclusief matras en bedtextiel. Met poederlak afgewerkt staal. 88×207 cm. 
117 cm hoog. Matrasmaat: 80×200 cm. Zwart. 402.084.75  08 BEDDINGE 
LÖVÅS  3-zits slaapbank 179.- De overtrek is afneembaar en machine-
wasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. Bekleding: 100% katoen. 
200×104 cm. 91 cm hoog. Bedformaat: 140×200 cm. Ransta donkergrijs. 
598.743.73  09 IKEA PS LÖVÅS 2-zits slaapbank 349.- Bekleding: 100% 
katoen. 163×111 cm. 86 cm hoog. Bedformaat: 160×205 cm. Vansta rood 
598.743.87  10 HEMNES bedbank met 3 lades 249.- Bed inclusief lat-
tenbodem. Exclusief matras en bedtextiel Gelakt oppervlak. Designer: Carina 
Bengs. 87×211 cm. 86 cm hoog. Matrasmaat: 80×200 cm. Wit. 500.803.15

Scan deze pagina voor meer inspiratie

02 KARLABY/KARLSKOGA  3-zits 
slaapbank 309.- 

0807 SVELVIK onderstel slaapbank 199.- 09 IKEA PS LÖVÅS 2-zits slaap-
bank 349.-

Kies je favoriete matras en 
je maakt van deze gezellige 
zitbank zo een comfortabel 
tweepersoonsbed.

HEMNES bedbank met 3 lades 

249.-

BEDDINGE LÖVÅS 
3-zits slaapbank 

179.-

Zitbank, chaise longue en 
tweepersoonsbed in één.

HAGALUND 2-zits slaapbank 

349.-

FRIHETEN hoekslaapbank

399.-



06 Nieuw IKEA PS 2014 bijtafel met verlichting 69.95 Met poederlak 
afgewerkt staal. 68×38 cm. 113 cm hoog. Wit. 202.636.46  07 LIATORP 
salontafel 199.- Acrylverf en gehard glas. Designer: Carina Bengs. 
93×93 cm. 51 cm hoog. 500.870.72  08 IKEA PS 2012 salontafel 39.95 
Met poederlak afgewerkt staal. Designer: Ola Wihlborg. 70×42 cm. 48 cm 
hoog. Donkerturkoois. 902.084.49  09 TOFTERYD salontafel 199.-  Soepel 
lopende lades voor het opbergen van afstandsbedieningen, tijdschriften, 
enz. Met folie overtrokken oppervlak en verchroomd staal. Designer: Tord 
Björklund. 95×95 cm. 31 cm hoog. Hoogglans zwart. 401.974.86  10 LACK 
tafeltje 4.99/st. Lichtgewicht; makkelijk te verplaatsen. Gelakt oppervlak. 
55×55 cm. 45 cm hoog. Zwart. 200.114.08  Wit. 200.114.13  11 LINDVED 
tafeltje 19.95 Met poederlak afgewerkt staal. Designer: Ehlén Johansson. 
Ø50 cm. 68 cm hoog. Wit. 301.256.97  12 HEMNES tafeltje 59.95 Blank 
gelakt, gebeitst massief grenen. Designer: Carina Bengs. 55×55 cm. 50 cm 
hoog. Zwartbruin. 201.762.82

01 02

01 STOCKHOLM bijzettafel, set van 2, 199.- De duidelijke adering in 
het walnootfneer geeft elke tafel een uniek uiterlijk. Blank gelakt walnoot-
fneer. Designer: Ola Wihlborg. 72×47 cm. Max 36 cm hoog. 102.397.13  02 
HATTEN tafeltje 19.95 Het afneembare blad is handig bij het serveren. 

Verchroomd staal en kunststof. Designer: Ehlén Johansson. Ø40 cm. Trans-
parant. 401.161.88  03 STOCKHOLM nachtkastje 79.95 Gelakt oppervlak. 
Designer: Ola Wihlborg.  Ø42 cm. 50 cm hoog. Geel. 002.451.30  04 IKEA PS 
2012 serie Blank gelakt massief bamboe, staal en kunststof. Designer: Henrik 
Preutz. Wit/bamboe. Bijtafel met 4 schalen 39.95 De schalen kunnen wor-
den gebruikt voor van alles, van bloemen tot snacks. 48×48 cm. 48 cm hoog. 
102.108.04 Tafeltje 29.95 48×48 cm. 48 cm hoog. 602.108.06  05 Nieuw 
NORNÄS salontafel 39.95 Onbehandeld massief hout is een slijtvast 
natuurmateriaal dat naar behoefte kan worden afgewerkt met verf, olie of lak. 
Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 59×59 cm. 45 cm hoog. 602.809.41 

264 Salontafels en bijtafels  

06

10

Scan deze pagina voor meer inspiratie

›Deze IKEA PS bijtafel is telefoonoplader, 
tijdschriftopberger en leeslamp tegelijk. Het is de 
moderne, veelzijdige versie van een Pools ontwerp uit 
de jaren 60 - speciaal gemaakt voor kleine ruimtes.‹

Tomek Rygalik, Designer

 IKEA PS 2014  
bijtafel met verlichting 

69.9504 IKEA PS 2012 bijtafel met 4 schalen 39.95   

03 STOCKHOLM nachtkastje 
79.95

12 HEMNES tafeltje 59.95 

08 IKEA PS 2012 salon-
tafel 39.95 

09 TOFTERYD salontafel 199.-

07

11 LINDVED tafeltje 19.95

HATTEN tafeltje

19.95STOCKHOLM bijzettafel, set van 2

199.-

05   NORNÄS salontafel

39.95

IKEA PS 2012 tafeltje

29.95

Van onbehandeld massief 
grenen dat mooi en duur-
zaam is van zichzelf, maar 
dat je nog mooier kan maken 
met verf, lak of olie.   

Het frame is sterk en 
toch heel licht, want 
het is van bamboe -  

een snelgroeiend,  
natuurlijk materiaal.  

LIATORP salontafel

199.-

LACK tafeltje

4.99
/st.



01

07 HEMNES salontafel 119.- 

02 LÖVBACKEN tafeltje 49.95.- 

04 VEJMON tafeltje 79.95 

06

03

05  STUVA bank met bergruimte 
59.95

01 Nieuw IKEA PS 2014 opbergtafel 59.95/st. Kunststof en met 

poederlak afgewerkt staal. Ø44 cm. 45 cm hoog. Veelkleurig. 702.639.98  

02 LÖVBACKEN tafeltje 49.95 De duidelijke adering in het populierenf-

neer geeft elke tafel een uniek uiterlijk. 77×39. 51 cm hoog. Middenbruin. 

802.701.25  03 BOSNÄS voetenbank met bergruimte 12.95 De overtrek 

is afneembaar en machinewasbaar, en dus eenvoudig schoon te houden. 

Bekleding: 100% katoen. 36×36 cm. 36 cm hoog. Ransta geel. 602.666.81  04 

VEJMON tafeltje 79.95 Blank gelakt berkenfneer. Designer: Ehlén Johans-
son. Ø60 cm. 60 cm hoog. 801.366.79  05 STUVA bank met bergruimte 
59.95 Incl. wielen. Met folie overtrokken en gelakt oppervlak. 90×50 cm. 

50 cm hoog. Wit. 398.766.60  06 VITTSJÖ bijzettafel, set van 2, 49.95 
Afmetingen: 50x50 cm. 50 cm hoog. 90x45 cm. 45,5 cm hoog. Met poederlak 

afgewerkt staal, gehard glas en oppervlak met folie. Designer: Johan Kroon. 
Zwartbruin. 802.153.32  07 HEMNES salontafel 119.- Blank gelakt, gebeitst 

massief grenen. Designer: Carina Bengs. 118×75. 46 cm hoog. Zwartbruin. 

801.762.84 

266 Salon- en bijzettafels

LACK serie
In 2015 wordt LACK 35 jaar. In de loop van al die jaren 
hebben we het ontwerp verfjnd en het aantal kleuren 
en afwerkingen uitgebreid – dit zijn de twee nieuwste. 
Natuurlijk blíjven LACK tafels die stevige, lichtgewicht 
bijzettafels die goed staan bij elke zitbank of fauteuil. 
Je zet ze zo in elkaar. Als je er vandaag een meeneemt, 
kan je hem meteen gebruiken.

BOSNÄS voetenbank 
met bergruimte

 12.95

LACK tafeltje 55×55 cm. 45 cm hoog. 

Roze. 102.798.22  

Grijs. 602.842.13

7.99
/st.

 Winkel online op IKEA.nl

›Als je erover nadenkt is het handiger om meer dan 
één dienblad te hebben – voor als je bijvoorbeeld een 
keer niet aan tafel wilt eten. Van de dienbladen samen 
maak je een leuke bijzettafel. Deze doen ons denken 
aan Aziatische stoombakjes. Je kan ze stapelen zoals 
je wilt.‹

T. Richardson, C. Brill en A.Williams, Designers

VITTSJÖ bijzettafel, 
set van 2

49.95

 IKEA PS opbergtafel

59.95
/st.



04

03

01 ARÖD bureaulamp 49.95/st. 51,5 cm hoog. Grijs. IKEA. Model B0825 
ARÖD. 301.477.84  02 KRÄMARE plafondrail, 3 spots 24.95 Verstelbare 
spots. Aluminium. 109 cm lang. IKEA. Model T1109 KRÄMARE. 902.308.22    
03 LERSTA lees-/staande lamp 12.95/st. Aluminium. 131 cm hoog. IKEA. 
Model G0523-1 LERSTA. 001.106.40  

268 Verlichting

05

FORSÅ bureaulamp

19.95

LOCK plafondlamp

2.49

Verlichting 269

04 LOCK plafondlamp 2.49 Ø25 cm. IKEA. Model T0201 LOCK. 000.556.91  
05 FORSÅ bureaulamp 19.95 50 cm hoog. IKEA. Model A0501 FORSÅ. 
001.467.76  06 HEKTAR wand-/klemspot van 19.95 voor 14.95 Ø22 cm. 
IKEA. Model V1020 HEKTAR. 802.153.08  07 KROBY plafondlamp dubbel 
29.95 Elke lampenkap is van mondgeblazen glas. 85–124 cm. IKEA. Model 
T0408 KROBY. 300.894.11  08+12 RANARP hanglamp 29.95 Ø38 cm. 
IKEA. Model T1224 RANARP. 602.564.94  09 RANARP klemspot 19.95 
IKEA. Model V1211 RANARP. 102.313.21  10 FOTO serie Gelakt aluminium. 
Hanglamp 9.99 Ø25 cm. IKEA. Model T0703 FOTO. 202.373.08  Hanglamp 
17.95 Geeft gericht licht; handig voor het verlichten van bv. de eettafel of de 
bartafel. Ø38 cm. IKEA. Model  T0704 FOTO. 401.928.51  11 ÄLGHULT hang-
lamp 29.95 De lamp geeft een zacht licht, waardoor de kamer een warme, 
gezellige sfeer krijgt. 42 cm lang. IKEA. Model T1229 ÄLGHULT. 402.458.16   
01–12 In deze lichtarmaturen kunnen lampen met de volgende energieklas-
sen worden gebruikt: A++ tot D.

08

01 ARÖD bureaulamp 49.95/st. 02 KRÄMARE plafondrail, 3 spots 
24.95 

06 HEKTAR wand-/klemspot 
van 19.95 voor 14.95

10 FOTO hanglamp Ø25 cm 9.99 
Ø38 cm 17.95

07

11 ÄLGHULT hanglamp 29.95  12 RANARP hanglamp 29.95 

Deze lampen danken 
hun retro-industriële 

uitstraling aan de 
koperkleurige details, de 

matte metaallak en het met 
stof overtrokken snoer. 

LERSTA lees-/staande lamp 

12.95
/st.

Je kan deze lamp aan een 
plank of de vensterbank 
bevestigen en dankzij de 
verstelbare kop het licht 
richten waar je maar wilt.

RANARP hanglamp

29.95

09 RANARP klemspot 19.95

KROBY plafondlamp dubbel

29.95

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Meer op IKEA.nl



01 MÖLNDAL hanglamp Ø11 cm 7.99/st.

05

02

04

03 ÅRSTID plafondlamp 24.95 06 LYRIK staande lamp 49.95

09 KRISTALLER kroonluchter 3-armig 39.95/st.

07 08

01 MÖLNDAL serie Geeft de kamer een decoratief lichtpatroon als het licht 
door de geperforeerde lampenkap schijnt. Staal. Designer: Ehlén Johans-
son. Hanglamp 7.99/st. IKEA. Model T1227 MÖLNDAL. Ø11 cm. 402.563.53  
Hanglamp 14.95 IKEA. Model T1228 MÖLNDAL. Ø30 cm. 302.563.58  
02 ÅRSTID wandlamp 14.95 Vernikkeld geborsteld staal, 70% polyes-
ter en 30% katoen. Lampenkap Ø16 cm. IKEA. Model V0802 ÅRSTID. Wit. 
601.638.76  03 ÅRSTID plafondlamp 24.95 Diffuus licht zorgt voor goede 
algemene verlichting in een ruimte. 70% polyester, 30% katoen, kunststof 
en staal. Ø46 cm. IKEA. Model T1016 ÅRSTID. Wit. 901.760.47  04 ALVINE 
PÄRLA lampenkap 24.95/st. 100% katoen, polystyreen en staal. Ø38 cm. 
24 cm hoog. 801.804.41  05 ÅRSTID plafondlamp, 3-armig 29.95 De lam-
penkap van textiel geeft een zacht en decoratief licht. Vernikkeld geborsteld 
staal, 70% polyester en 30% katoen. IKEA. Model T1223 ÅRSTID. 002.482.18 
01–03 en 05 In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende ener-
gieklassen worden gebruikt: A++ tot D.

Verlichting 271270 Verlichting

06 LYRIK staande lamp 49.95 Geeft een zacht glanzend licht, dat je huis 
een warme en uitnodigende sfeer geeft. Met poederlak afgewerkt staal en 
100% katoen. Designer: Sissa Sundling. 142 cm hoog. Lampenkap Ø35 cm. 
IKEA. Model G1005 LYRIK. 901.959.70  07 SÖDER hanglamp 49.95 Geeft 
zachte sfeerverlichting. IKEA. Model T1020 SÖDER. Glas en staal. Designer: 
P. Amsell/B. Berlin. Ø30 cm. 201.956.95  08 HEMSTA lampenkap 17.-/st. 
100% polyester en met poederlak afgewerkt staal. Ø36 cm. 26 cm hoog. Roze. 
502.653.71  HEMMA dubbele ophanging 4.99/st. Vaste installatie. 1,8 m 
lang. Wit. 602.630.36  09 KRISTALLER kroonluchter 3-armig 39.95/
st. De hoogte is eenvoudig aan te passen: gebruik de S-haak of kort de ket-
ting in. IKEA. Model T0501 KRISTALLER. Staal en glas. Ø32 cm. Zilverkleur. 
800.894.61  

06–09 In deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen 
worden gebruikt: A++ tot D.

ÅRSTID wandlamp

14.95
MÖLNDAL hanglamp  
Ø30 cm

14.95

Volg je hart. Met zoveel 
keuze in lampenkappen, 
lampvoeten en snoeren heb 
je altijd het licht dat bij je 
leven thuis past.    

HEMSTA lampenkap

17.-/st.

HEMMA dubbele ophanging

4.99
/st.

ÅRSTID plafondlamp, 3-armig 

29.95

Dat is slim – twee 
hanglampen op één pla-
fondcontact. Dankzij het 

dubbele snoer kan je van je 
plafondverlichting iets heel 

origineels maken.  

ALVINE PÄRLA lampenkap 

24.95

SÖDER hanglamp

49.95



01

04 BRÅN tafellampvoet 10.-   JÄRA lampenkap 7.99

10 VANADIN plafond-/wandlamp 
39.95 

06 KLOR led-plafondlamp 99.95 

08 

03 SÅNGEN tafellamp 19.95 07

11 

12 GAVIK tafellamp 9.99/st.

01 LAMPAN tafellamp 2.49/st. Polypropeen. Lampenkap Ø19 cm. 29 cm 
hoog. IKEA. Model B0201 LAMPAN. Turkoois. 702.686.51  Roze. 002.686.59  
02 RYMDEN led-plafondrail, 3 spots 39.95 Aluminium en polycarbonaat. 
IKEA. Model T1124 RYMDEN. 502.285.95  03 SÅNGEN tafellamp 19.95 Met 
een lampenkap van textiel kan je een gezellige sfeer in huis creëren en een 
gelijkmatig, decoratief licht. Ø18 cm. 27 cm hoog. IKEA. Model B1014 SÅNGEN. 
002.687.77  

Verlichting 273272 Verlichting

04 BRÅN tafellampvoet 10.- 30 cm hoog. IKEA. Model B1011 BRÅN. 
201.841.40  JÄRA lampenkap 7.99  802.286.26  05 KLABB tafellamp 
29.95 IKEA. Model B1019 KLABB. 302.687.28  06 KLOR led-plafondlamp 
99.95 Ø40 cm. IKEA. Model T1022 KLOR. 301.806.84  07 HÄGGÅS led-
plafondlamp 59.95 Ø60 cm. IKEA. Model T1033 HÄGGÅS. 402.077.44  08 
HOLMÖ staande lamp 7.99 117 cm hoog. IKEA. Model G1007 HOLMÖ. 
301.841.68  09 VANADIN hanglamp 19.95 Geeft algemene verlichting. 
Ø18 cm. IKEA. Model T1208 VANADIN. 402.424.17  10 VANADIN plafond-/
wandlamp 39.95  Ø30 cm. IKEA. Model T1209 VANADIN. 602.424.16  11 
JANSJÖ led-klemspot 9.99  IKEA. Model V1017 JANSJÖ. 002.137.80  12 
GAVIK tafellamp 9.99/st. Ø18 cm. 21 cm hoog. IKEA. Model B1101 GAVIK. 
002.133.08   01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 en 12 In deze lichtarmaturen kun-
nen lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D.  02, 
06, 07 en 11 Deze lichtarmaturen hebben ingebouwde lichtdiodes. De lampen 
in de lichtarmaturen kunnen niet worden vervangen.

LAMPAN tafellamp

2.49
/st.

05 KLABB tafellamp 

29.95
We hebben heel veel keuze 
in lampenkappen die op 
deze en andere lampvoeten  
passen.

›Led-technologie 
heeft  - dankzij de kleine 
diodes - echt voor een 
designrevolutie gezorgd. 
Deze hanglamp die doet 
denken aan een grote 
douchekop, verspreidt 
regelmatig licht dat niet 
in je ogen schijnt – ideaal 
boven de eettafel.‹

K. Hagberg/M. Hagberg, 
Designers

Deze lichtgewicht led-
klemspot zit stevig vast, 

maar de lamparm is 
helemaal verstelbaar.   

09 VANADIN hanglamp 19.95 

HÄGGÅS led-hanglamp

59.95

HOLMÖ staande lamp

7.99

02

RYMDEN
led-plafondrail, 3-spots

39.95

JANSJÖ led-klemspot

9.99



01

07

06 KVART wand-/klemspot 4.99 

02

03 STOCKHOLM kroonluchter 
99.95 

04 

01 KVARTÄR hanglamp 14.95 Kunststof. IKEA. Model T1222 KVARTÄR. 
902.078.07  02 MELODI hanglamp van 6.99/st. voor 4.99/st. Geeft ge-
richt licht; handig voor het verlichten van bv. de eettafel of de bartafel. Ø28 cm. 
IKEA. Model T0618 MELODI. 000.379.80  03 STOCKHOLM kroonluchter 
99.95 Geeft muren en plafond een decoratief patroon. Ø52 cm. IKEA. Model 
T1201 STOCKHOLM. 302.286.19  04 UPPBO staande/leeslamp 39.95 
165 cm hoog. IKEA. Model G1202 UPPBO. 502.313.57  05 IKEA PS 2012 
staande led-lamp 119.- 155 cm hoog. IKEA. Model G1012 IKEA PS 2012. 
Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes. De lampen in de licht-
armatuur kunnen niet worden verwisseld. 802.077.61 06 KVART wand-/
klemspot 4.99 Op twee manieren te monteren; incl. klembevestiging en 
bevestiging voor wandmontage. Lampenkap Ø8.5 cm. IKEA. Model V1021 
KVART. 601.524.44  07 LÅTER tafellamp 4.99/st. 21 cm hoog. IKEA. Model 
B1220 LÅTER. 702.214.37  01–04, 06–07 In deze lichtarmaturen kunnen 
lampen met de volgende energieklassen worden gebruikt: A++ tot D.

274 Verlichting

05 IKEA PS 2012 staande led-
lamp 119.- 

Omdat deze hanglamp 
bestaat uit verschillende 
kleine plaatjes, wordt het 
licht zacht verspreid - dat 
zorgt voor een prettige 
sfeer. 

MELODI hanglamp

4.99
/st.

LÅTER tafellamp

4.99
/st.

KVARTÄR hanglamp 

14.95

KAJUTA tafellamp  Geeft de kamer een decoratief lichtpatroon 
als het licht door de geperforeerde lampenkap schijnt. Designer: 
David Wahl. Ø15 cm. 31 cm hoog. IKEA. Model B1222 KAJUTA. In 
deze lichtarmatuur kunnen lampen met de volgende energieklassen 
worden gebruikt: A++ tot D.
Groen. 702.495.25  
Wit. 202.495.04  
Grijs. 002.495.19

7.99
/st.

UPPBO staande/
leeslamp

39.95



01 FRYEBO led-tafellamp 24.95 

03

02

04 TISDAG led-bureaulamp 59.95/st. 

06  05  HÅRTE led-bureau-
lamp 14.95 

01 FRYEBO led-tafellamp 24.95 Je kind kan overal een gezellig leeshoekje 
creëren omdat de lamp draagbaar is en op oplaadbare batterijen werkt. Geen 
stopcontact nodig. IKEA. Model B1227 FRYEBO. 102.586.07  02 Nieuw 
IKEA PS 2014 hanglamp 49.95/st. Je wisselt eenvoudig tussen sterkere 
algemene verlichting en zachtere sfeerverlichting door aan de touwtjes te 
trekken. Ø35 cm. IKEA. Model T1231 IKEA PS 2014. 302.798.83  03 Nieuw 
IKEA PS 2014 staande lamp 49.95 161 cm hoog. IKEA. Model G1301 
IKEA PS 2014. 002.600.88  04 TISDAG led-bureaulamp 59.95/st. 58 cm 
hoog. IKEA. Model A1001 TISDAG. 001.578.97  05 Nieuw HÅRTE led-
bureaulamp 14.95 35 cm hoog. IKEA. Model B1308 HÅRTE. 402.669.84  06 
BÄVE led-plafondrail, 3 spots 49.95 78 cm lang. IKEA. Model T1126 BÄVE. 
402.376.42   01, 05 en 06 Deze lichtarmaturen heeft ingebouwde lichtdiodes. 
De lampen in de lichtarmaturen kunnen niet worden verwisseld.  02 en 03 In 
deze lichtarmaturen kunnen lampen met de volgende energieklassen worden 
gebruikt: A++ tot D.

 IKEA PS 2014 
staande lamp

49.95

Je kan het licht van deze 
lamp heel precies richten, 

dus pak je boek en ga lekker 
zitten.

 IKEA PS 2014 
hanglamp 

49.95
/st.

BÄVE led-plafondrail, 
3-spots 

49.95

Dankzij de oplaadbare 
batterijen, het USB-snoer 
en de transformator die 
je erbij krijgt, kan je met 
deze led-lamp letterlijk alle 
kanten op.

276 Verlichting

De ingebouwde led-
lichtbron verbruikt tot 85% 
minder energie dan een 
gloeilamp en gaat 20 keer 
langer mee.  

Een lichtpuntje voor vluchtelingen

De IKEA Foundation zet zich in voor zonne-energie in 
vluchtelingenkampen.
Vorig jaar hebben we, samen met VN 
Vluchtelingenorganisatie UNHCR, gewerkt aan de 
ontwikkeling en constructie van betere huisvesting. 
De verblijven voor gezinnen zijn inmiddels getest en 
in gebruik. Ze bieden een gevlucht gezin een veilige 
plek en - nog belangrijker - een veilig gevoel.   

Zonne-energie is ons volgende aandachtspunt. Want 
als er licht brandt in en bij je tijdelijke huis kan je als 
vluchteling, ook als de zon onder is, in alle veiligheid 
leren, werken of spelen.  

De IKEA Foundation zet zich met man en macht in 
voor een beter dagelijks leven voor de meest kwets-
bare kinderen en hun ouders. Onder meer door het 
fnancieren van slimme ideeën - zodat er straks voor 

vluchtelingen nog veel meer lichtpuntjes zijn.   

 Op www.IKEAFoundation.org lees je meer 
over onze projecten.



01

09

01 Nieuw IKEA PS 2014 secretaire 149.- Voorgeboorde gaten voor 

het eenvoudig wegwerken van de snoeren. Gelakt massief beuken en blank 

gelakt berkenfneer. 90×44 cm. 127 cm hoog. Oranje/berken. 002.607.00  02 

BESTÅ BURS bureau 279.- Door het lange tafelblad kunnen er twee mensen 

tegelijk comfortabel aan het bureau werken. Met folie overtrokken oppervlak. 

Designer: Mikael Warnhammar. 180×40 cm. 74 cm hoog. 501.473.54  03 

MICKE bureau 69.95 De grote opbergeenheid van het bureau kan je naar 

keuze rechts of links monteren. Gelakt oppervlak en met poederlak afgewerkt 

staal. 105×50 cm. 75 cm hoog. 702.522.83  JULES tienerstoel 39.95 Zitting: 

blank gelakt beuken triplex. Zitting 35×32 cm. 38–50 cm hoog. 498.845.32  

04 ALEX serie Designer: Johanna Asshoff. Grijs. Ladeblok op wielen 
99.95 67×48 cm. 66 cm hoog. 502.649.27  Bureau 129.- Snoeren en kabels 

onzichtbaar weggewerkt, maar toch binnen handbereik. 131×60 cm. 76 cm 

hoog. 902.607.10  05 VOLMAR bureaustoel 269.- Bekleding: slijtvast en 

onderhoudsvriendelijk nerfeer. Designer: Henrik Preutz. Zitting 41×44 cm. 

40–57 cm hoog. 402.929.21

278 Bureaus en bureaustoelen 

06 STOLJAN vergaderstoel 29.95 De stoelen zijn stapelbaar en ruimtebe-

sparend als ze niet worden gebruikt. Staal en katoen/polyester met een laag 

polyurethaan. 45×51 cm. 81 cm hoog. 099.074.46  07 GALANT bureau van 
109.- voor 89.95 De diepte van het bureaublad biedt voldoende werkruimte 

en een comfortabele afstand tot het beeldscherm. 160×80 cm. 60–90 cm 

hoog. 698.577.64  08 BYLLAN laptopondersteuning 14.95 Makkelijk 

schoon te houden doordat de stoffen hoes afneembaar is voor de was. 100% 

katoen en kunststof. 51×38 cm. 8 cm hoog. 702.782.40  09 Nieuw IKEA PS 
2014 statafel voor laptop 49.95  Voorgeboorde gaten voor het eenvoudig 

wegwerken van de snoeren. Met poederlak afgewerkt staal. 45×33 cm. 96 cm 

hoog. 202.684.65  10 ALGOT wandrail/planken 59.- Consoles, planken en 

andere toebehoren kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt zodat de 

montage eenvoudig is. Daardoor kan ALGOT makkelijk worden aangepast en 

veranderd. Met folie overtrokken oppervlak en staal afgewerkt met poederlak. 

65×60 cm. 196 cm hoog. 499.038.42  MARIUS kruk 3.99 101.356.59

›Met het IKEA PS 2014 bureau kost thuiswerken weinig 
ruimte. Je kan er comfortabel aan werken, maar het 
werk verdwijnt ook weer zodra je dat wilt. Het bureau 
is klein en heeft handige opbergruimte bovenop.‹

Krystian Kowalski, Maja Ganszyniec en Pawel Jasiewicz, Designers

MICKE bureau

69.95

04 ALEX ladeblok op wielen 99.95  
Bureau 129.-

05 VOLMAR bureaustoel 269.- 

02 BESTÅ BURS bureau 279.- 

03 JULES tienerstoel 39.95

06 STOLJAN vergaderstoel 29.95 07 GALANT bureau van 109.-  voor 
89.95 

08 BYLLAN laptopondersteuning 14.95

10 MARIUS kruk 3.99 

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Met deze comfortabele en 
stabiele ondersteuning heb 

je nooit meer last van een 
warme, wiebelende laptop 

op schoot.   

 IKEA PS 2014 secretaire

149.-

 IKEA PS 2014 
statafel voor laptop

49.95

ALGOT wandrail/planken

59.-



02

07

01  HEMNES secretaire 169.- Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 

89×43 cm. 107 cm hoog. Zwartbruin. 102.457.09  LILLHÖJDEN bureaustoel 
69.95 Bekleding: 100% katoen. Zitting: 44×44 cm. 41 cm hoog. Idemo zwart. 

102.214.02  02  BORGSJÖ hoekbureau 69.95 Met folie overtrokken opper-

vlak. 93×93 cm. 75 cm hoog. Wit. 802.209.70  03 MALM bureau 129.- Blank 

gelakt, gebeitst essenfneer. 140×65 cm. 73 cm hoog. Zwartbruin. 002.141.57

280 Bureaus en bureaustoelen

10

04 TORNLIDEN/NIPEN tafel 109.95 Blank gelakt grenenfneer en mas-

sief beuken. 120×60 cm. 75 cm hoog. 099.309.13  05 LEKSVIK bureau 
139.- Blank gelakt, gebeitst massief grenen. 79×50 cm. 74 cm hoog. Zwart. 

201.334.00  06 LINNMON/ODDVALD tafel 49.95 Gelakt oppervlak en 

massief albizia. 150×75 cm. 74 cm hoog. 890.020.10  PATRIK bureaustoel 
119.-  Bekleding: 100% wol. Zitting: 44×40 cm. 42–52 cm hoog. Ullevi donker-

grijs. 700.681.62  07 LINNMON/ADILS tafel 39.95 Gelakt oppervlak en 

met poederlak afgewerkt staal. 150×75 cm. 74 cm hoog. 899.326.30  SNILLE 
bureaustoel 17.95 Zitting: polypropeen. 45×39 cm. 39–51 cm hoog. Wit. 

698.166.41  08 LINNMON/KRILLE tafel 54.95 Gelakt oppervlak en met 

poederlak afgewerkt staal. 120×60 cm. 74 cm hoog. Wit. 590.019.55  09 
VITTSJÖ laptophouder 19.95 Met poederlak afgewerkt staal, gehard glas 

en oppervlak met folie. 35×55 cm. 65 cm hoog. Zwartbruin. 002.502.49  10 
GREGOR bureaustoel 99.95 Zitting/rugleuning: ongebleekt papier. Zitting: 

45×47 cm. 42–53 cm hoog. Vittaryd wit. 702.604.62  LIATORP bureau 279.- 
Gelakt oppervlak. 145×65 cm. 73 cm hoog. 802.694.19

03 MALM bureau

129.-

Een echt stijlmeubel in je 
werkkamer, met alle duur-
zame voordelen van massief 
hout.

LIATORP bureau

279.-

Verzamel- en transportservice  
We verzamelen je aankopen en 

leveren ze bij je thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services of 
vraag ernaar in de winkel.

LINNMON/ODDVALD tafel

49.95

05 LEKSVIK bureau 139.- 

08 LINNMON/KRILLE tafel 54.95 

06 PATRIK bureaustoel 119.- 

09 VITTSJÖ laptophouder 19.95 

01 HEMNES secretaire 169.-   LILLHÖJDEN bureaustoel 69.95

Scan deze pagina voor meer inspiratie

In dit stevige, massief 
houten bureau werk je 

snoeren en kabels mooi en 
veilig weg.

BORGSJÖ hoekbureau

69.95

Op IKEA.nl vind je al onze 
tafelbladen en poten – daar 
zie je meteen hoe je je ideale 
tafel zelf samenstelt.  

04 TORNLIDEN/NIPEN tafel 109.95 

GREGOR draaistoel

99.95

LINMON/ADILS tafel

39.95



01

282 Bureaustoelen

GALANT serie
Als je voor jezelf werkt, wil je geen gedoe met je meubels.
GALANT tafelbladen en poten zijn grondig getest en 
goedgekeurd voor professioneel en veeleisend gebruik 
- daarom krijg je er 10 jaar gratis garantie op. Dus of je 
werkplek nou thuis is of ergens anders, met dit verstelbare 
bureau doe je goede zaken.  

01 MALKOLM bureaustoel 79.95 Schommelmechanisme; pas de weer-

stand aan aan je bewegingen en je gewicht. Bekleding: katoen/polyester 

met oppervlaktelaag van polyurethaan. Zitting 52×45 cm. 45–58 cm hoog. 

Bomstad zwart. 201.968.07  02 SKRUVSTA bureaustoel 99.95 Vaste bekle-

ding: 100% katoen. Zitting 48×45 cm. 47–55 cm hoog. Majviken veelkleurig. 

602.786.41  03 MARKUS bureaustoel 149.- De regelbare en vergrendelbare 

schommelfunctie geeft extra stabiliteit en controle in verschillende zitstanden. 

Bekleding: 90% wol, 10% nylon. Zitting 53×47 cm. 45–57 cm hoog. Sonnebo 

blauw. 501.788.59  04 VILGOT bureaustoel 59.95 Schommelmechanisme; 

pas de weerstand aan aan je bewegingen en je gewicht. Zitting 47×48 cm. 

47–60 cm hoog. Havhult rood. 801.931.89  05 TORKEL bureaustoel 59.95 

Bekleding: katoen/polyester met oppervlaktelaag van polyurethaan. Zitting 

49×42 cm. 40–52 cm hoog. Bomstad zwart. 002.124.84  06 VILLSTAD 

bureaustoel 129.-/st. Vaste bekleding: 97% polyester en 3% nylon. Zitting 

50×40 cm. 47–60 cm hoog. Samsta turkoois. 902.413.78  07 SNILLE 

bureaustoel 17.95.-  45×39 cm. 39 cm hoog. 698.166.41  

MALKOLM bureaustoel

79.95

06 07

04 

03

05 TORKEL bureaustoel 59.95

02 SKRUVSTA bureaustoel 99.95 

VILLSTAD bureaustoel

129.-/st.

SNILLE bureaustoel

17.95

VILGOT 

bureaustoel

59.95

MARKUS bureaustoel

149.-

GALANT bureau van 95.- Een tafelblad van melamine is slijtvast, 

vlekbestendig en makkelijk schoon te houden. 120×60 cm. 

60–90 cm hoog.  Wit/zilverkleur. 598.602.29  voor

79.95

Ook heel geschikt voor je bedrijf.

 Winkel online op IKEA.nl



01 NORNÄS bank 79.95

02 NORDEN klaptafel 169.-   IDOLF stoel 59.95 03 MELLTORP tafel 39.95   04 07 REIDAR stoel 59.95/st.

05 IKEA PS 2014 bank 49.95 

01 Nieuw NORNÄS serie Massief grenen. Designer: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Tafel 179.- 61/221×88 cm. 74 cm hoog. 302.868.45  Bank 79.95 
138×38 cm. 45 cm hoog. 902.868.47  02 NORDEN klaptafel 169.- Tafel met 

klapdelen; biedt plaats aan 2-4 personen en je kan de grootte van de tafel naar 

behoefte aanpassen. 26/89/152×80 cm. 74 cm. Wit. 702.902.23  IDOLF stoel 
59.95/st. Designer: Ola Wihlborg. 42×47 cm. 80 cm hoog. Wit. 402.288.12  
03 MELLTORP tafel 39.95 Plaats voor 4 personen. 125×75 cm. 74 cm hoog. 

Wit. 190.117.77  04 IKEA PS 2012 klaptafel 159.- Door de klapdelen mak-

kelijk aan te passen voor 2-4 personen. Bamboe en aluminium. Designer: Jon 

Karlsson. 74/106/138×80 cm. 74 cm. Wit. 202.068.06  

284 Eettafels en stoelen   

05 Nieuw IKEA PS 2014 serie Hogedruklaminaat op basis van mela-

mine. Designer: Mathias Hahn. Tafel 99.95 170×60 cm. 71 cm hoog. Wit. 

702.594.87  Bank 49.95 Plaats voor 2-3 personen. 130×30 cm. 45 cm. Wit. 

102.594.85  06 TORSBY tafel 169.- Plaats voor 4 personen. Verchroomd 

staal en gehard glas. 135×85 cm. 74 cm hoog. Wit. 598.929.37  VILMAR stoel 
39.95/st. De stoelen zijn stapelbaar, zodat ze minder plaats innemen als ze 

niet worden gebruikt. 52×55 cm. 89 cm hoog. Rood. 098.897.58  07 Nieuw 

IKEA PS 2014 tafel 179.- Praktische lade onder het tafelblad voor het onder 

handbereik opbergen van bestek, servetten of placemats. Massief grenen. 

Designer: Mathias Hahn. 120×75 cm. 74 cm hoog. 202.468.45  REIDAR stoel 
59.95/st. De stoelen zijn stapelbaar, zodat ze minder plaats innemen als ze 

niet worden gebruikt. Aluminium. Designer: Ola Wihlborg. 49×50 cm. 78 cm 

hoog. Geel. 402.407.72  

 IKEA PS 2014 tafel

179.-

IKEA PS 2012 
klaptafel

159.-Deze stoel van massief 
berken en berkenfneer 

heeft een voorgevormde 
rugleuning - dan zit je nog 
lekkerder. Al ons hout komt 
uit verantwoord beheerde 
bossen. 

06 TORSBY tafel 169.-   VILMAR stoel 39.95/st.

 NORNÄS tafel

179.-
Deze multifunctionele 
meubels kan je ook buiten 
zetten. Je kan ze makkelijk 
verplaatsen en je klapt ze 
ook zo weer in.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

Transportservice
We leveren je aankopen thuis af. 

 Kijk op IKEA.nl/services
of vraag ernaar in de winkel.

Dat is nog eens handig - een 
lade aan elk einde. Zo heb je 

aan tafel altijd alles 
bij de hand.  

 IKEA PS 2014 tafel

99.95
Van mooi massief grenen - 

en met een handig klapdeel, 
zodat je altijd plek hebt voor 

extra gasten.   



01 KAUSTBY stoel 34.95/st. 02

03 GLIVARP uittrekbare tafel 249.-   TOBIAS stoel 79.95/st.

0706 INGATORP uittrekbare tafel 
329.- 

01 STORNÄS uittrekbare tafel 259.- Uittrekbare eettafel met 1 inlegblad; 
biedt plaats aan 4-6 personen en je kan de grootte van de tafel naar behoefte 
aanpassen. Blank gelakt, gebeitst massief grenen. Designer: Carina Bengs. 
147/204×95 cm. 74 cm hoog. 201.768.47  KAUSTBY stoel 34.95/st. Blank 
gelakt, gebeitst massief grenen. 44×48 cm. 103 cm hoog. 401.822.44  02 
NORDEN uittrekbare tafel 279.- Uittrekbare eettafel met 1 inlegblad; 
biedt plaats aan 8-10 personen en je kan de grootte van de tafel naar behoefte 
aanpassen. Massief berken. 241/303×100 cm. 75 cm hoog. 202.425.93  03 
GLIVARP uittrekbare tafel 249.- Glas, staal en aluminium. Designer: Carl 
Öjerstam. 125/188×85 cm. 74 cm hoog. 302.175.26  TOBIAS stoel 79.95/
st. Verchroomd staal en kunststof. Designer: Carl Öjerstam. 55×56 cm. 82 cm 
hoog. 201.150.38  04 BÖRJE stoel 49.95/st. Bekleding machinewasbaar; 
makkelijk schoon te houden. Blank gelakt, gebeitst massief beuken en 100% 
katoen. 44×55 cm. 100 cm hoog. 301.168.48  BJURSNÄS tafel 89.95 
Met melaminefolie overtrokken oppervlak en fineer. Ø94 cm. 72 cm hoog. 
002.828.39

286 Eettafels en stoelen   

05 LERHAMN serie Blank gelakt massief grenen. Designer: Nike Karlsson.  
Tafel 89.95 118×74 cm. 73 cm hoog. Licht antiekbeits/witgebeitst. 
102.642.79  Stoel 29.95/st. 42×49 cm. 85 cm hoog. Licht antiekbeits/
Vittaryd beige. 202.594.23  06 INGATORP uittrekbare tafel 329.-
 Uittrekbare eettafel met 1 inlegblad; biedt plaats aan 4-6 personen en 
je kan de grootte van de tafel naar behoefte aanpassen. Blank gelakt 
massief berken. Designer: Carina Bengs. Ø110/155 cm. 74 cm hoog. Zwart. 
802.170.72  07 TÄRENDÖ tafel 29.95 Het tafelblad van melamine is vocht- 
en krasbestendig, en is makkelijk schoon te houden. Spaanplaat, melamine 
folie, ABS (kunststof). 110×67 cm. 990.004.83  08 BJURSTA uittrekbare 
tafel 179.- Uittrekbare eettafel met 2 inlegbladen; biedt plaats aan 6-10 
personen en je kan de grootte van de tafel naar behoefte aanpassen. Blank 
gelakt, gebeitst essenfneer. Designer: Tord Björklund. 175/218×95 cm. 74 cm 

hoog. Bruinzwart. 701.162.62  PREBEN stoel 99.95/st. Vaste bekleding: 
synthetische vezels/katoen en wol. Designer: C. Halskov/H. Dalsgaard. 
45×51 cm. 90 cm hoog. 602.013.31

Deze tafel maak je eenvoudig 
groter zodat er wel 6 mensen 
aan passen. Trek de helften uit 
elkaar en het extra inlegblad 
valt vanzelf op zijn plaats.  

PREBEN stoel 

99.95
/st.

TÄRENDÖ tafel

29.95

Deze karakteristieke 
stoel bestaat maar uit 

zes onderdelen - en heeft 
geen schroeven. Je zet 

hem dus zo in elkaar. Hij 
zit nog lekker ook.   

04 BÖRJE stoel 49.95/st. 08 BJURSTA uittrekbare tafel 179.- 

05 LERHAMN tafel

89.95

Hier zit je heel vaak, dat 
weten we. Daarom hebben 
we het hout blank gelakt. 
Zo blijft het er warm en 
natuurlijk uitzien, en je 
houdt het makkelijk schoon.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

STORNÄS uittrekbare tafel 

259.-

BJURSNÄS tafel 

89.95

NORDEN uittrekbare tafel 

279.-

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl



01

09

06 HENRIKSDAL stoel 59.95

02 ÄLMSTA stoel 89.95 

04 STOCKHOLM stoel 149.- 

08

03 BERNHARD stoel 149.-/st.

05 NISSE klapstoel 9.99/st.

01 Nieuw MÄSTERBY opstapje/kruk 29.95/st. Gerecyclede PP-

kunststof. Designer: Chris Martin. 43×40 cm. 50 cm hoog. Grijs 302.401.50 
Geel 402.332.34  02 ÄLMSTA stoel 89.95 Handgemaakt; geeft zacht 

afgeronde vormen en fraaie patronen. Elk meubel is uniek. Rotan. 60×60 cm. 

96 cm hoog. 802.340.19  03 BERNHARD stoel 149-/st. Zacht, slijtvast en 

onderhoudsvriendelijk leer dat een mooi patina krijgt. Designer: Ola Wihlborg. 

45×50 cm. 77 cm hoog. 102.462.14  04 STOCKHOLM stoel 149.- Massief 

beuken. Designer: Ola Wihlborg. 58×50 cm. 76 cm hoog. 602.462.21  05 
NISSE klapstoel 9.99/st. Verchroomd staal en kunststof. 45×47 cm. 76 cm 

hoog. 301.150.66  06 HENRIKSDAL stoel 59.95 De wasbare hoes van het 

HENRIKSDAL stoelonderstel is eenvoudig afneembaar. 51×58 cm. 97 cm hoog. 

599.264.66  07 ADDE stoel van 12.- voor 9.99 39×47 cm. 77 cm hoog. 

102.191.78  08 Nieuw IKEA PS 2014 bank 99.95 Aluminium en massief ei-

ken. Geschikt voor binnen en buiten. 105×67 cm. 90 cm hoog. 702.595.24  09 

MARIUS kruk 3.99/st. Staal en kunststof. Designer: Ola Wihlborg. Zitting 

Ø32 cm. 45 cm hoog. 002.461.96  

288 Eetkamerstoelen

 IKEA PS 2014 bank

99.95

MARIUS kruk

3.99
/st.

07

 MÄSTERBY opstapje/kruk

29.95
/st.

Dit vrolijke lichtgewicht 
opstapje hebben we 

gemaakt van gerecycled 
kunststof en glasvezel.

 Winkel online op IKEA.nl

ADDE stoel van 12.- voor

9.99

TÄRENDÖ/ADDE tafel en 4 stoelen van 77.- voor
Het tafelblad van melamine is vocht- en krasbestendig, en is 
makkelijk schoon te houden. Tafel 67×110 cm. Stoelen 39×47 cm. 
77 cm hoog. Zwart. 790.106.90

69.95



Waar staat eigenlijk dat al 
je servies er hetzelfde uit 
moet zien? Als je diverse 
stijlen, dessins en kleuren 
combineert, krijg je een unieke 
tafel en ziet je eten er nog 
lekkerder uit ook.

01–03 FÄRGRIK serie Door de eenvoudige, functionele vorm is het servies makkelijk te combineren met andere kleuren en vormen, waardoor FÄRGRIK de 
perfecte basis is voor veel soorten maaltijden. Steengoed. Designer: Maria Vinka. 01 Schaal 1.49/st. Ø16 cm. Wit. 301.316.55  Turkoois. 702.347.98 Oranje. 
402.522.89  02 Bordje 1.49/st. Ø21 cm. Wit. 201.316.46  Oranje. 902.523.00  03 Bord 1.99/st. Ø27 cm. Turkoois. 402.347.90  04 OFFENTLIG dienblad 6.99 
Gelamineerd karton. Designer: Lisa Bengtsson. Ø43 cm. Veelkleurig. 302.362.47

05   

08 HEDERLIG rodewijnglas 1.29/st. 

06 GÄLL kop en schotel 2.49 07 MYNDIG schaal 2.49/st.  

Servies en glazen 291290 Servies en glazen

05 SKOJA serveerschaal 1.49/st. Glas. Designer: Henrik Preutz. Ø12 cm. 
Turkoois. 502.612.07  06 GÄLL kop en schotel 2.49 Glas. 20 cl. 902.099.91  
07 MYNDIG serie Steengoed. Designer: Eva Sjödin. Schaal 2.49/st. 
15×15 cm. Wit. 801.929.29  Bord 3.49/st. 28×21 cm. Wit. 701.767.03  08 
HEDERLIG glazen Glas. Designer: Anne Nilsson. Wittewijnglas 1.29/st.  
35 cl. 802.358.39  Rodewijnglas 1.29/st. Extra grote kelk zodat het aroma 
versterkt wordt.  59 cl. 001.548.70  09 TRYGG serveerschaal 0.99/st. Glas. 
Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. Ø28 cm. 201.324.53  10 MURKLA glas 
0.79/st. Glas. Designer: Lisa Bengtsson. 23 cl. Veelkleurig. 602.358.83 

09

10 MURKLA glas 0.79/st. 

HEDERLIG wittewijnglas

1.29
/st

TRYGG serveerschaal

0.99
/st.

SKOJA serveerschaal

1.49
/st.

De vouwen in origamipapier 
waren de inspiratie voor 

dit ongewone design. Het 
lijkt heel licht en breekbaar, 

maar het kan zonder 
problemen in de magnetron 

en de vaatwasser.   

01 FÄRGRIK schaal

1.49
/st.

02

0304

MYNDIG bord

3.49
/st.



01 FRODIG bordje 1.49/st.  Bord 1.99/st.

03 TRIVSAM sauskan 5.9902 04 ENFALDIG papieren servet 
1.49 /30 st.

06 PROMENAD bordje 2.99/st. Bord 3.99/st.

10 ARV bordje 2.99/st. 

08 ARV BRÖLLOP serveerschaal 
op voet, met deksel 12.95 

01 FRODIG serie Gehard glas. Designer: Olga Popyrina. Schaal 1.49/st. 
Ø17 cm. 402.217.83  Bordje 1.49/st. Ø21 cm. 302.217.88  Bord 1.99/st. 
Ø28 cm. 902.217.85  02 REKO glas 0.49/6 st. Stapelbaar. Glas. Designer: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 17 cl. 800.940.14  03 TRIVSAM sauskan 5.99 
Aardewerk. Designer: Jon Eliason. 0,6 l. Wit. 602.086.05  04 ENFALDIG 
papieren servet 1.49/30 st. Het servet heeft een goed absorberend ver-
mogen: 3-laags papier. Designer: Inga Leo. 33×33 cm. Blauw/wit. 902.360.13  
05 KORKEN fes met dop 1.99/st. Goedsluitende beugelsluiting die lekkage 
tegengaat. Gerecycled glas. 1 l. 302.135.52  06 PROMENAD serie Klassiek 
servies met een uniek en speels patroon, geïnspireerd op handbeschilderde 
tegels. Veldspaatporselein. Designer: S. Pryke/M. Åkerblom. Bordje 2.99/st. 
Ø21 cm. 502.096.34  Bord 3.99/st. Ø27 cm. 502.096.29  

Servies en glazen 293292 Servies en glazen

07 POKAL schaal 1.49  Steengoed. Ø14 cm. 402.097.38  08 ARV BRÖLLOP 
serveerschaal op voet, met deksel 12.95 Voor het feestelijk serveren van 
bv. gebakjes, kaas of een taart. Glas. Designer: Sissa Sundling. Ø29 cm. 22 cm 
hoog. 401.255.50  09 MOGEN bestek 24-delig 29.95 Inhoud: vork, mes, le-
pel en theelepel, 6 van elk. Roestvrij staal en kunststof. Designer: Jon Eliason. 
Zwart. 101.858.52  10 ARV serie Een servies dat landelijk en rustiek design 
combineert met een mooie rand. Daardoor kan je ARV prima gebruiken in 
combinatie met ander servies en de tafel telkens een verschillende uitstraling 
geven. Aardewerk. Designer: Sissa Sundling. Bordje 2.99/st. Ø22 cm. Wit. 
401.878.64  Grijs. 902.346.17  Bord 3.49/st. Ø28 cm. Wit. 201.878.60  Grijs. 
502.346.19

Wat voor dag het ook is - 
aan tafel is het feest. FRODIG 
servies is dun en licht, met 
een dessin dat doet denken 
aan ragfjn kant. Maar het is 
gemaakt van gehard glas, dus 
het kan gewoon in 
de vaatwasser.  

Handbeschilderde tegeltjes 
en mozaïeken vormden de 
inspiratie voor dit klassieke 
servies - de grappige 
motieven maken het heel 
speels.

De goedsluitende 
beugelsluiting gaat lekken 
tegen en houdt drankjes 
langer vers.

MOGEN bestek 24-delig

29.95

POKAL schaal

1.49

REKO glas/6 st.

0.49

FRODIG schaal

1.49/st.

05 KORKEN fes met dop 1.99/st. 

09

07

ARV bord

3.49
/st.



01 BEHÖVD isoleerkan 5.99 

03 IKEA 365+ bord 2.99/st. 04 IVRIG glas 1.49/st. 

02 STOCKHOLM bord Ø14 cm 14.95 /2 st.  Diep bord 19.95/2 st.  Bord 
Ø32 cm 24.95/2 st. 

0605 IKEA 365+ bord 2.99/st. 

07 TICKAR schaal 2.49/st.  Bord Ø27 cm. 3.49/st.  Bord Ø31 cm. 5.99/st. 08

09

01 BEHÖVD isoleerkan 5.99 Kunststof en glas. Designer: C. Martin/M. 

Elebäck.  1 l. Zwart. 701.500.72  UNGDOM beker 4.99 /4 st. Designer: Maria 

Vinka.  21 cl. Wit/zwart.  602.507.41  02 STOCKHOLM serie Beenderpor-

selein. Designer: Anne Nilsson. Bord 14.95 /2 st. Ø14 cm. Wit. 002.255.04  
Diep bord 19.95 /2 st. Ø25 cm. Wit. 802.096.04  Bord 24.95 /2 st. Ø32 cm. 

Wit. 002.095.99

Servies en glazen 295294 Servies en glazen

03 IKEA 365+ serie Veldspaatporselein. Designer: Susan Pryke. Diep 
bord 3.49/st. 20×20 cm. Wit. 001.013.39  Bord 2.99/st. 25×25 cm. 

Wit. 062.870.10  04 IVRIG glas 1.49/st. Glas. Designer: Ola Wihlborg.  

45 cl. 502.583.23  05 IKEA 365+ serie Veldspaatporselein. Designer: 

Susan Pryke. Schaal 2.49/st. Ø16 cm. Wit. 801.334.83  Bord 2.99/st. 
Ø27 cm. Wit. 862.871.10  06 SKÄCK serveerschaal 5.99/st. Steengoed. 

Designer: Maria Vinka. Ø22 cm. Wit/geel. 902.348.63  07 TICKAR serie 
Steengoed. Designer: Maria Vinka.  Schaal 2.49/st. Ø16 cm. Wit/zwart. 

602.518.54  Bord 3.49/st. Ø27 cm. Wit/zwart. 102.518.56  Bord 5.99/st. 
Ø31 cm. Wit/zwart. 902.518.57  08 Nieuw IKEA PS 2014 dienblad met 
handgreep 12.95 Het blad is door de afneembare handgreep makkelijk te 

dragen. Roestvrij staal en rubber. Designer: matali crasset. Ø40 cm. Oranje. 

302.422.86  09 BARSK wijnglas 2.99 /4 st. Stapelbaar; bespaart plaats bij 

het opbergen. Glas. Designer: Ebba Strandmark.  21 cl. 302.094.80  

SKÄCK serveerschaal

5.99
/st.

UNGDOM beker/4 st. 

4.99

BARSK wijnglas 

2.99
/4 st.

›In Turkije hebben ze van theedrinken echt een ritueel 
gemaakt. En daar heb ik me door laten inspireren. 
Dit blad met handgreep neemt je mee naar Turkije, 
waar eeuwenoude tradities - terecht - enorm worden 
gewaardeerd. En door de kleurige handgreep en de 
handige antislipmat is dit dienblad ook gewoon heel 
prettig in het gebruik.‹

matali crasset, Designer

Gemaakt van veldspaat-
porselein, waardoor deze 
kommen stevig genoeg zijn 
voor ontbijt, lunch, diner - 
en alles daar tussenin. 

Ze zien er kwetsbaar dun 
uit en voelen ook zo aan, 
maar deze borden - van de 
mooiste kwaliteit beender-
porselein - zijn verrassend 
stevig en slijtvast.  

 IKEA PS 2014 dienblad 
met handgreep

12.95

IKEA 365+ schaal

2.49
/st.

IKEA 365+ diep bord

3.49
/st.

Ook heel geschikt voor je bedrijf.
 Winkel online op IKEA.nl



01

03 IKEA 365+ hapjespan met deksel 19.95 
Pan met deksel 16.95

05 SENIOR koekenpan 34.95 06 SENSUELL sauspan 34.95  Koekenpan 39.95

08

01 ÖNSKVÄRD pan met deksel 4.99 Geschikt voor alle soorten kookpla-

ten, ook inductiekoken. Roestvrij staal met een tussenlaag van aluminium. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 3 l. 102.074.15  02 STABIL deksel 5.99 
Geschikt voor de meeste koekenpannen met een diameter van 28 cm en pan-

nen van 10 liter. Glas en roestvrij staal. Designer: Henrik Preutz.  801.125.22  

03 IKEA 365+ serie Roestvrij staal met een tussenlaag van aluminium. 

Geschikt voor alle soorten kookplaten, ook inductiekoken. Steelpan met 
deksel 14.95 Het stoomgat vermindert de druk, zodat het eten minder snel 

overkookt.  2 l. 601.011.57  Hapjespan met deksel 19.95  De STABIL deksel 

Ø24 cm past erbij.  101.011.69  Pan met deksel 16.95 Met maatverdeling aan 

de binnenkant; vereenvoudigt het afmeten van vloeistof direct in de pan.  5 l. 

001.011.55  04 LÄMPLIG pannenrek 4.99 De kunststof doppen bescher-

men tegen hitte en tegen krassen. Roestvrij staal. 50×28 cm. 301.110.87 

05 SENIOR serie Geschikt voor alle soorten kookplaten, ook inductieko-

ken. Geëmailleerd gietijzer. Braadpan met deksel 49.95  5 l. 502.328.42  

Koekenpan 34.95 Mat geëmailleerde binnenkant waardoor de pan niet hoeft 

te worden ingevet en makkelijker te onderhouden is. Ø28 cm. Wit. 902.648.45  

06 SENSUELL series Geschikt voor alle soorten kookplaten, ook inductie-

koken. Roestvrij staal met een tussenlaag van aluminium. Sauspan 34.95  
2 l. 002.073.31  Koekenpan 39.95 De handgreep biedt een comfortabele en 

veilige grip omdat hij de vorm volgt van de hand en de onderkant van siliconen 

is. Ø28 cm. 902.073.36  Pan met deksel 44.95 Door de schuinstaande en 

gripvriendelijke handgrepen kan je de inhoud makkelijk en veilig uit de pan 

schenken.  4,5 l. 602.073.33  07 STABIL stoompaninzet 6.99 Roestvrij 

staal.  5 l. 301.523.46  08 KAVALKAD koekenpan set van 2, 6.99  Gemaakt 

van aluminium en dat zorgt voor een gelijkmatige en energie-effciënte ver-

spreiding van de warmte. De warmte kan makkelijk worden geregeld zodat het 

voedsel niet aanbrandt of aankoekt. 401.393.21
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ÖNSKVÄRD pan met 
deksel

4.99

04 LÄMPLIG pannenrek

4.99

De dikke bodem zorgt voor 
een gelijkmatige verdeling 
van de warmte. Van roestvrij 
staal, waardoor de pan duur-
zaam is en makkelijk schoon 
te maken.

Als je groente stoomt, 
blijven smaak- en 

voedingsstoffen veel 
beter bewaard. Deze 

stoompaninzet past in 
pannen tot 5 liter, inclusief 

SENSUELL pannen.

Met de handgrepen precies 
boven elkaar blijft er wat ruimte 

tussen de pan en de deksel. 
Damp of stoom kan makkelijk 

ontsnappen en je giet de pan zo 
ook eenvoudig af.   

SENSUELL pan met deksel

44.95

IKEA 365+ steelpan met deksel

14.95

SENIOR braadpan 
met deksel

49.95

02 STABIL deksel 5.99 

07 STABIL stoompaninzet 6.99

KAVALKAD koekenpan, 
set van 2 

6.99

Met super handige functies – zoals schuinstaande 
handgrepen en glazen deksels - waardoor koken elke 
dag weer leuk is. Geschikt voor alle kookplaten, inclu-
sief inductie. Omdat SENSUELL pannen de warmte snel 
en gelijkmatig verspreiden, is je eten sneller klaar en 
dat scheelt weer energie. Bovendien zijn ze zo mooi dat 
je ze meteen op tafel kan zetten.



01 FÖRTROLIG voorraadpot met 
deksel 0,4 l. 2.49/st.  0,8 l. 3.99/
st.  1,5 l. 5.99/st.

03 KULLAR stalen isoleerfes 7.99   Lunchtrommel 2.99

02 IKEA 365+ voorraaddoos met deksel 0,7 l. 1.49/st.  1 l. 1.99/st.  6,5 l. 4.99/st.

04 IKEA 365+ voorraadpot met deksel 0,3 l. 1.99/st.  1,3 l. 2.79/st.

07

05 06 KORKEN voorraadpot met deksel 0,5 l. 1.49/st. 

01 FÖRTROLIG serie De klemdeksel maakt de pot aromadicht, zodat het 
voedsel langer vers blijft. Ovenvast glas. Kunststof.  Voorraadpot met 
deksel 2.49/st. 12×12 cm. 5 cm hoog. 0,4 l. 102.453.61  Voorraadpot met 
deksel 3.99/st. 13×19 cm. 7 cm hoog. 0,8 l. 902.337.88  Voorraadpot met 
deksel 5.99/st. 17×23 cm. 9 cm hoog. 1,5 l. 502.337.90  02 IKEA 365+ se-
rie Deksel met ventiel en afgeronde hoeken voor effectief en gelijkmatig ver-
warmen in de magnetron. Kunststof. Designer: Håkan Olsson. Voorraaddoos 
met deksel 1.49/st. 17×17 cm. 6 cm hoog. 0,7 l. 900.667.13  Voorraaddoos 
met deksel 1.99/st. 25×17 cm. 6 cm hoog. 1 l. 701.285.85  Voorraaddoos 
met deksel 4.99/st. 34×25 cm. 12 cm hoog. 6,5 l. 401.319.09  03 KULLAR 
serie Designer: C. Halskov/H. Dalsgaard. Stalen isoleerfes 7.99 Te ge-
bruiken voor dranken en voor voedsel, zoals soep. 0,6 l. 302.336.92  Koeltas 
7.99 Met behulp van de elastistieken band kan een isoleerfes op de koeltas 

worden bevestigd. 22×16 cm. 19 cm hoog. 602.336.95  Lunchtrommel 2.99 
23×15 cm. 8 cm hoog. 202.336.97

04 IKEA 365+ serie Ontworpen voor een goede grip als je tegelijkertijd wilt 
gieten en roeren. Kunststof. Designer: Håkan Olsson. Voorraadpot met dek-
sel 1.99/st. 17×8 cm. 6 cm hoog. 0,3 l. 800.667.18  Voorraadpot met dek-
sel 2.79/st. 17×8 cm. 18 cm hoog. 1,3 l. 800.667.23  05 HEMLIG reisbeker 
5.99 Maak je reisbeker persoonlijk door hem bv. te versieren met een foto of 
een tekening. Kunststof. Designer: Henrik Preutz.  35 cl. Grijs. 902.081.33  06 
KORKEN serie Glas. Voorraadpot met deksel 1.49/st. Ø11 cm. 10,5 cm 
hoog. 0,5 l.  702.135.45  Voorraadpot met deksel 1.99/st. Ø12 cm. 16,5 cm 
hoog. 1 l. 502.135.46  07 RÄTA voorraaddoos met deksel  van 0.99 voor 
0.79/3 st. Door het doorschijnende deksel kan je makkelijk vinden wat je 
zoekt, ook als de doos in de vriezer of koelkast staat. Kunststof. Designer: Carl 
Hagerling. 0,4 l. Blauw/transparant wit. 002.086.65  

Kookgerei 299298 Kookgerei

Maak deze reisbeker 
persoonlijk door een foto 
in de dubbele wand te 
schuiven.

RÄTA voorraaddoos 
met deksel  van 0.99

0.79
/3 st.

Deze voorraadpotten 
zijn luchtdicht waardoor 

smaak en aroma ingesloten 
blijven - zo blijft alles wat je 

bewaart lang lekker.   

KORKEN voorraadpot 
met deksel 1l.

1.99HEMLIG reisbeker

5.99/st.

De deksel is doorschijnend 
- zo weet je altijd wat er in 

de doos zit, ook als die in de 
koelkast of de vriezer staat.

KULLAR koeltas

7.99

Waarom neem je niet 
een keer lunch mee 
van thuis? Gebruik 
je restjes, dan hoef 
je geen eten weg te 
gooien en bespaar je 
ook nog eens geld.

Je kan de deksel ook voor 
de helft openen - zo kan 
je de inhoud heel precies 
uitschenken. Vaatwasser-
bestendig en stapelbaar.  



De bodem heeft twee 
lagen roestvrij staal 

en een tussenlaag van 
aluminium, wat een 

gelijkmatige warmte geeft 
en waardoor het voedsel 
minder snel aanbrandt.

300 Kookgerei

Gemaakt van roestvrij 
staal waardoor de pan 
duurzaam en makkelijk 
schoon te maken is.

De ÖNSKVÄRD pan is
onze lievelingspan

Geschikt voor alle 
soorten kookplaten, 
ook inductiekoken.

Maak een opening 
tussen pan en deksel 
door de handgrepen 
op elkaar te zetten 
en voorkom dat het 
water overkookt. Het 
maakt het afgieten 
ook makkelijker.

01 IKEA 365+ HJÄLTE serie Zacht voor alle pannen met een antiaan-

baklaag.  Bakpincet 4.99/st. 801.494.60  Rechte bakspaan 2.99/st. 
001.494.59  PROPPMÄTT snijplank 2.99 Gemaakt van massief hout, een 

duurzaam natuurmateriaal dat ook zacht is voor je messen. Geolied massief 

beuken. 30x15 cm. 302.334.18  02 SLITBAR messen Het staal van het mes 

loopt door het hele heft waardoor het zeer slijtvast en stabiel is. Mes 12.95/
st. Lemmet 12 cm lang. 001.310.63  Koksmes 19.95/st. Lemmet 6 cm lang. 

301.310.66  03 ÄNDLIG messenset 3-delig 4.99 De vorm en het materiaal 

van het heft zorgen voor een goede grip. 702.576.24  APTITLIG snijplank 
9.99 Gemaakt van bamboe: een onderhoudsvriendelijk, slijtvast natuurma-

teriaal dat ook zacht is voor je messen. Designer: Jon Karlsson. 45x28 cm. 

802.334.30  04 IDEALISK rasp 3.99 Roestvrij staal. 12 cm lang. 669.162.00  
05 KRYDDIG kruidenmolen 12.95/st. Met een keramisch maalmecha-

nisme dat harder en slijtvaster is dan stalen malers. 23 cm hoog. Donkerblauw. 

202.312.93  Wit. 802.312.90  

›Functioneel en prettig in het gebruik. Om de messen 
een moderne en specifieke uitstraling te geven, heb ik 
inspiratie gehaald uit Aziatische vormgeving.‹

Mårten Cyrén, Designer

02 SLITBAR mes 12.95/st.   Koksmes 19.95/st.01 IKEA 365+ HJÄLTE bakpincet 4.99/st.  Rechte bakspaan 2.99/st.  
PROPPMÄTT snijplank 2.99 

05 KRYDDIG kruidenmolen 
12.95/st. 

IDEALISK rasp

3.99

04

ÖNSKVÄRD pan met deksel Roestvrij staal. 

Designer: K. Hagberg/M. Hagberg. 3l. 102.074.15

4.99
 Winkel online op IKEA.nl

03 APTITLIG snijplank 9.99

ÄNDLIG messenset 
3-delig

4.99

Gemaakt van bamboe: een 
onderhoudsvriendelijk, 

slijtvast natuurmateriaal 
dat ook zacht is voor je 

messen.



01 VARIERA/UTRUSTA afvalscheiding voor kast 55.95 Voor een kast van 80 cm breed. Inclusief steunframe, 5 afvalbakken en 2 deksels. Polypropyleen. 

80 cm. 72l. 790.176.15  02 PLUGGIS bakken voor afvalscheiding Je kan ruimte besparen en het sorteren vereenvoudigen door de kleinere PLUGGIS bak voor 

afvalscheiding (8 liter) op de grote (14 liter) te zetten. PET-kunststof. Designer: Marcus Arvonen. Bak voor afvalscheiding 6.99/st.  32×34 cm. 15 cm hoog. 8l. Wit. 

402.347.09  Bak voor afvalscheiding 9.99/st. 32×35 cm. 22 cm hoog. 14l. Wit. 802.347.07  03 STRAPATS pedaalemmers De binnenemmer is uitneembaar, 

dus makkelijk te legen en te reinigen. Roestvrij staal en kunststof. Pedaalemmer van 7.99 voor 5.99/st. Ø20 cm. 28 cm hoog. 4,6 l. 402.454.11  Pedaalemmer 

van 12.95 voor 10.95/st. Ø25 cm. 41 cm hoog. 11,5 l.  502.454.15

02 PLUGGIS bak voor afvalschei-

ding 8 l  6.99/st.  14 l  9.99/st.

05

03 STRAPATS pedaalemmer 4,6 l  

5.99/st.  11,5 l  10.95/st.

04

 Afval scheiden   303302 Afval scheiden  

04 TROFAST opbergcombinatie 44.95 Met meerdere groeven, zodat je 

een eigen indeling van bakken of planken kan maken. Uitstekend te complete-

ren met de deksel TROFAST. Spaanplaat, folie en kunststof. 46×30 cm. 94 cm 

hoog. 190.327.65  05 VARIERA bak 3.99/st. De VARIERA bak is door de 

twee gripvriendelijke handgrepen makkelijk te dragen en uit een kast of lade te 

halen. Kunststof en rubber. Designer: Marcus Arvonen. 24×17 cm. 11 cm hoog. 

Diverse heldere kleuren. 102.411.60  Diverse gedempte kleuren. 902.260.47  

06 VARIERA mand 2.99/st. Door de afgeronde hoeken eenvoudig schoon te 

maken. Polypropeen. Designer: Marcus Arvonen. 27×16 cm. 46 cm. 10l. Wit. 

801.822.37

06

Ze zijn eigenlijk ontworpen 
voor speelgoed, maar je kan 
TROFAST opbergers ook 
als praktische en slijtvaste 
afvalbakken gebruiken.   Met deze bakken maak 

je van je lade of kast een 
keurig afvalstation. Dus zet 
er zoveel neer als je wilt - 
met of zonder deksel.

VARIERA mand

2.99
/st.

TROFAST opbergcombinatie 

44.95

01 VARIERA/UTRUSTA  

afvalscheiding voor kast 

55.95

Deze kleurige bakken 
hebben gripvriendelijke 

handgrepen, dus je neemt 
ze makkelijk overal mee 

naartoe.   

VARIERA bak 

3.99
/st.



01

03

06

03 FILUR opbergbak met deksel 6.99/st. Door de afgeronde hoeken mak-

kelijk schoon te maken. Polypropeen. 27×35 cm. 42 cm hoog. 28 l. 601.883.39  

04 DIMPA tas voor afvalscheiding, set van 4, 4.99 Makkelijk te dragen met 

de handgrepen aan de zijkanten. 100% polypropeen. 101.801.33  05 KNODD 

ton met deksel 12.95/st. De deksel kan je aan de rand van de ton bevestigen 

zodat je hem eenvoudig kan vullen en legen. Met poederlak afgewerkt staal. 

Ø34 cm. 32 cm hoog. 16 l. Diverse kleuren. 902.189.24  06 HUMLARE rugzak 

voor afval scheiden 24.95/st. Deze tas voor afvalscheiding is ook geschikt 

voor buiten. Hij is waterdicht en de opening is voorzien van een rits, zodat 

het geheel niet gaat ruiken. 100% polyester en synthetisch rubber. Ø35 cm. 

100 cm. 65 l. 902.373.81  07 SORTERA afvalbak met deksel 9.99/st. Door 

de schuine klapdeksel is de inhoud van de bak makkelijk bereikbaar, ook al zijn 

er meerdere op elkaar gestapeld. Polypropeen. 39×55 cm. 28 cm hoog. 37 l. 

102.558.97  08 DIMPA opbergtas 4.99/st. Beschermt de inhoud tegen vocht 

en vuil. 100% polypropeen. 65×22 cm. 65 cm hoog. 100.567.70
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01 TRONES schoenenkast/opberger 34.95/3 st. De kast is ondiep en 

neemt daardoor weinig ruimte in. Ideaal voor het opbergen van schoenen, 

handschoenen en sjaals.  Voor minstens 6 paar schoenen. 51×18 cm. 39 cm 

hoog. 301.108.32  02 FRAKTA steekwagen met tas 12.98/st. Perfect voor 

het vervoeren van je aankopen of voor zware spullen in huis.  Polypropeen en 

staal. 798.751.97 

TRONES schoenenkast/

opberger, 3 st.

34.95

02 FRAKTA steekwagen met tas 12.98/st. 

04 DIMPA tas voor afvalscheiding, set van 4, 4.99

05 KNODD ton met deksel 12.95/st. 

07 

08 DIMPA opbergtas 4.99/st. 

FILUR opbergbak met deksel 

6.99
/st.

Deze waterdichte tas voor 
afvalscheiding kan je als 
rugzak dragen. Dankzij de 
handgrepen aan de boven- 
en onderkant, gooi je hem 
makkelijk leeg.  

HUMLARE rugzak voor afval scheiden

24.95
/st.

SORTERA afvalbak met deksel 

9.99
/st.

Ook als je deze bakken 
hebt opgestapeld, zijn ze - 
dankzij de klapbare deksel 

- makkelijk bereikbaar. 
Zo wordt glas, blik, plastic 

en papier scheiden heel 
eenvoudig.    

Deze stevige afval-
scheidingstassen kan 
je binnen en buiten 
gebruiken. Dankzij 
de handgrepen aan 
de zijkant heb je ze zo 
verplaatst.   

Je kan er lege fessen in be-
waren. En zit-ie vol, dan rijd 
je alles zo naar de glasbak. 
Makkelijk schoon te maken.



ABSORB lederreiniger

9.99

FIXA schroevendraaier, li-ion

8.99 Winkelen 
bij IKEA 
Kom langs, ga lekker liggen op onze matrassen, zak 
weg bij de zitbanken en doe eindeloos veel nieuwe 
ideeën op of bestel handig vanuit thuis of waar je 
ook bent, online via onze webwinkel. Hoe je ook 
winkelt, op de site of in ons woonwarenhuis, je houdt 
de prijzen laag als je zelf een paar dingen doet. Lees 
onze tips en bezoek onze winkel of kijk op IKEA.nl
Dan kan je met eigen ogen zien wat IKEA uniek 
maakt.   
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Met onze app en IKEA.nl kan je ook… 

Je bent meer dan welkom Je kan ons altijd bereiken 

 Kijken of we een product op voorraad hebben - en waar je 
het in de winkel kan vinden.   

 Een boodschappenlijst maken - dat scheelt tijd als je in de 
winkel bent.

 Aan de slag met online planners - zo zie je alvast hoe de 
meubels in je huis staan.

 Alvast door onze koophulpen bladeren - die je trouwens 
ook in de winkel kan ophalen.   

 Gratis parkeren – bij ons sta je altijd voor de deur. 

 Neem je kinderen mee – in onze winkel vervelen je 
kinderen zich nooit. 

 Neem de tijd – test alle meubels, raak alles aan en doe nog 
meer ideeën op voor thuis.  

 Ga even zitten – voor een tussendoortje, een lunch of 
diner in ons restaurant.

 Je kan bij ons contant betalen, met pin, met je creditcard 
en met een IKEA cadeaupas. Neem je je IKEA FAMILY 
kaart mee?    

Persoonlijk
In de winkel spreek je ons persoonlijk – je herkent ons aan de 
gele shirts.

Telefonisch
Bel 0900 235 45 32 – de IKEA informatielijn is van maandag t/m 
vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 18 uur bereikbaar.
(55 cent per gesprek en gebruikelijke belkosten).

Twitter
Twitter ons @IKEAhelpt

Veelgestelde vragen
Op IKEA.nl/klantenservice vind je heel veel informatie en lees je 
ook de meestgestelde vragen – misschien staat jouw antwoord 
er al bij.  

Kom naar het 
woonwarenhuis 
In het woonwarenhuis bij jou in de buurt doe 
je altijd ideeën op. Wil je je voorbereiden op 
een bezoek aan de winkel, gebruik onze app of 
ga naar IKEA.nl

Altijd open: 
IKEA.nl 
Bekijk en bestel duizenden producten online - alles wordt 
thuisbezorgd. 

We zijn er voor je

Online aankopen worden altijd thuisbezorgd - dat hoef je niet apart te 
regelen. Wil je ook gebruik maken van onze montageservice? Bel ons 
dan of kijk op IKEA.nl/services  
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IKEA AMERSFOORT
Euroweg 101
3825 HB Amersfoort
 IKEA.nl/amersfoort

IKEA AMSTERDAM
Hullenbergweg 2
1101 BL Amsterdam
 IKEA.nl/amsterdam

IKEA BARENDRECHT 
(ROTTERDAM)
Hamburg 1
2993 LG Barendrecht
 IKEA.nl/barendrecht

IKEA BREDA
Kruisweide 1
4814 RW Breda
 IKEA.nl/breda

IKEA DELFT
Olof Palmestraat 1
2616 LN Delft
 IKEA.nl/delft

IKEA DUIVEN
Biograaf 2
6921 EV Duiven
 IKEA.nl/duiven

IKEA SON/EINDHOVEN
Ekkersrijt 4089
5692 DB Son
 IKEA.nl/eindhoven

IKEA GRONINGEN
Sontweg 9
9723 AT Groningen
 IKEA.nl/groningen

IKEA HAARLEM
Laan van Decima 1
2031 CX Haarlem
 IKEA.nl/haarlem

IKEA HEERLEN
In de Cramer 142
6412 PM Heerlen
 IKEA.nl/heerlen

IKEA HENGELO
Het Plein 100
7559 SR Hengelo
 IKEA.nl/hengelo

IKEA UTRECHT
Van Rensselaerlaan 7
3526 AP Utrecht
 IKEA.nl/utrecht

IKEA Zwolle
Diepholtstraat 3
8028 PN Zwolle
Verwachte opening: 
voorjaar 2015
 IKEA.nl/zwolle

Kijk voor openingstijden op IKEA.nl/openingstijden

IKEA.nl - altijd open, 24 uur, 7 dagen per week. 

IKEA bij jou in de buurt
Als je bij IKEA werkt, verkoop je 
niet alleen meubels
Je werkt elke dag weer aan een leuker leven thuis van 

heel veel mensen.

Welke functie je ook hebt, als medewerker van IKEA 

zet je je in voor mooier, praktischer en betaalbaarder 

wonen voor iedereen. Bovendien doen we graag iets 

voor de maatschappij en het milieu.  

En we zijn altijd op zoek naar nieuwe, en betere 

manieren om dat te doen. Daarom hebben we ook 

altijd mensen nodig die net zoveel van inrichten 

houden als wij, die onze mentaliteit hebben, de 

handen graag uit de mouwen steken en van aanpakken 

houden.  

Meubels zijn ons werk, maar ons hart ligt bij het 

dagelijks leven thuis van mensen over de hele wereld.  

 Wil je zien hoe we werken en wat voor vacatures we 

hebben? Ga dan naar IKEA.nl/vacatures

›Als je ergens voor staat en 
ergens in gelooft, staat bij IKEA 
de deur altijd open. Hoe je je 
droom waarmaakt, is aan jou. Bij 
IKEA zijn er altijd mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen.‹

Noor Iftin, Inventory Control Specialist

›Voor mijn werk kwam ik weleens 
bij IKEA. Ik vond het assortiment 
zo inspirerend dat ik er wilde 
werken. Ik ben nu elke dag bezig 
met ontwerpen van IKEA, en dat 
bevalt me heel goed.‹

David Fu, Visual Merchandiser

›Als Sales Team Leader heb ik een 
voorbeeldfunctie. Ik motiveer 
mijn team door de manier waarop 
ik mijn werk doe. Samen zorgen 
we ervoor dat klanten zich thuis 
voelen in de winkel, de service 
krijgen die ze verwachten en bij 
elke aankoop terecht kunnen voor 
deskundig advies.‹

Emma Olsson, Sales Team Leader 



312 Services

Wij doen ons deel...

...en jij het jouwe

Onze extra services:

Samen kunnen 
we besparen
Bij IKEA gaan we voor de beste meubels tegen 
de laagste prijs. En hoe meer je zelf doet, hoe 
minder je betaalt.

Heb je hulp 
nodig?
Bij IKEA betaal je het minst als je je meubels 
zelf pakt, zelf vervoert en zelf monteert. Maar 
heb je geen tijd of even geen zin, dan helpen 
wij je graag.  

Als we een nieuw product ontwikkelen, beginnen we altijd met de 
prijs. Om het artikel voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te 
houden, bedenken we eerst hoeveel het artikel mag kosten. Dan 
zoeken we naar slimme - en duurzame - manieren om het artikel 
te produceren, te verpakken en te vervoeren. Neem bijvoorbeeld 
onze bekende platte verpakkingen. Daarmee besparen we 
brandstof en tijd omdat het transport op die manier veel minder 
ruimte inneemt. Dat merk jij in de prijs en - ook gunstig - je kan 
zo’n platte verpakking weer veel makkelijker mee naar huis 
nemen.   

Transportservice
We bezorgen je aankopen thuis.

Verzamel- en transportservice
Wij halen de producten voor je uit het 
zelfbedieningsmagazijn en leveren ze 
bij je thuis af. 

Keukenmontage-/
Badkamerinstallatieservice  
Onze professionele partners installeren 
je keuken of je badkamer tegen een heel 
scherp tarief. Handig voor lastige klussen 
als het plaatsen van spoelbakken, kranen, 
werkbladen en apparatuur. 

Meubelmontageservice
We ontwerpen onze producten zo dat 
jij ze eenvoudig kan monteren. Maar 
je kan ook een professionele monteur 
inschakelen. 

Aan het eind van elk woonwarenhuis vind je het zelfbedienings-
magazijn. Omdat je de plat verpakte producten zelf pakt, kunnen 
we de prijzen laag houden. Bovendien kan je je aankopen meteen 
meenemen. Thuis zet je de meubels zelf in elkaar. En dan zie je 
dat onze flosofe werkt: wij doen ons deel, jij het jouwe en samen 
maken we een product van hoge kwaliteit voor een heel lage 
prijs.   

Services 313

Kijk op IKEA.nl/services voor meer informatie en prijzen.
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90 dagen bedenktijd Geef ze wat extra aandacht

Algemene garantiebepalingen

Je kan ongebruikte producten in de originele verpakking samen 
met de kassabon binnen 90 dagen retourneren. Je krijgt het 
aankoopbedrag dan van ons terug. IKEA kan besluiten om de 
producten niet terug te nemen of je een cadeaubon aan te bieden 
als je niet aan alle ruilvoorwaarden voldoet. 

Banken op bestelling, werkbladen op maat en producten uit de koopjeshoek 
kunnen we niet terugnemen. 

Matrassen
Toch niet tevreden met je matras? Dan kan je hem - binnen 90 
dagen - eenmalig terugbrengen en een andere uitkiezen. Heb je 
jouw matras gevonden, dan krijg je 25 jaar gratis garantie. 

Als je iets op maat laat maken
Sommige dingen - zoals werkbladen - maken we speciaal voor 
jou op maat. Heb je de bestelling bevestigd, dan kan je die niet 
meer annuleren.

In het woonwarenhuis en op IKEA.nl zijn de volledige verkoopvoorwaarden 
beschikbaar.

Onderhoudsvoorschriften
Onze meubels gaan jarenlang mee, zeker als je de onderhouds-
voorschriften volgt. Die vind je op de prijskaart en op IKEA.nl    

Montagehandleidingen online
Bij IKEA meubels horen montagehandleidingen. We hebben alle 
montagehandleidingen op onze site staan.  

Reserveonderdelen in de winkel
Ben je een onderdeel kwijt? Bij de klantenservice verkopen we 
heel veel reserveonderdelen. Vaak ook nog voor producten die 
niet meer in het assortiment zitten.   

Wat als er een probleem is 
met een product (garanties)? 
Wij maken ons er hard voor om alleen 
kwaliteitsproducten te verkopen. Als je
toch niet tevreden bent over één van 
onze producten omdat het niet werkt, 
niet goed gebruikt kan worden of omdat 
er iets mis is met het materiaal waarvan 
het is gemaakt, dan kan je ons dit laten 
weten tot uiterlijk twee maanden nadat 
je het probleem hebt ontdekt. Het moet 
gaan om een product dat je in een IKEA 
vestiging in Nederland hebt gekocht

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt 
een garantietermijn van 2 jaar vanaf het
moment dat je het product bij ons hebt 
gekocht.

Voor sommige producten geldt een 
langere garantietermijn. Om welke 
producten en termijnen het gaat, vind 
je op de volgende pagina’s of in de 
uitgebreide garantiefolders.

Met “garantie” bedoelen wij, dat wij 
ervoor instaan dat het product goed 
werkt en gebruikt kan worden zoals 
omschreven in de productomschrijving en 
de gebruiksomschrijving, en dat het geen 
materiaalfouten bevat.

Wat zijn de 
garantievoorwaarden? 
Houd er, als je ons laat weten dat je niet 
tevreden bent over een artikel, rekening 
mee dat • je de originele kassabon voor 
het product moet laten zien; • je rekening 
hebt gehouden met de termijn van twee 
maanden om je klacht aan ons bekend 
te maken; • de reden voor de klacht niet 
het gevolg is van onjuiste montage of van 

onjuist gebruik van het artikel, bijvoor-
beeld doordat je het hebt laten vallen of 
omgestoten, of dat je het hebt gebruikt 
voor een ander doel dan waarvoor het 
bedoeld is of het niet goed hebt onder-
houden; • de reden voor de klacht niet het 
gevolg is van omstandigheden die buiten 
het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld 
beschadiging van het product terwijl 
je het vervoerde, verkleuring van een 
lampenkap door zonlicht, het vochtig 
worden van een matras doordat de ruimte 
te vochtig is, dat het is aangestoten door 
een ander voorwerp; en/of • normale 
slijtage van onze producten niet onder 
de garantieregeling valt; en • de garantie 
alleen geldt bij huishoudelijk gebruik van 
de producten.

Houd er ook rekening mee dat er voor 
bepaalde producten nog aanvullende 
garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze 
vind je op de volgende paginá s of in de 
garantiefolders.

Wat is de garantieprocedure?
We onderzoeken het product en bepalen 
of je probleem onder de garantie valt.
Soms zullen wij je medewerking nodig 
hebben om na te gaan of aan de hier
bovengenoemde garantievoorwaarden is 
voldaan.

Als we vaststellen dat een product in-
derdaad onder de garantieregeling valt,
kunnen wij eerst proberen om het product 
te repareren. Als dat niet lukt, niet kan
of reparatie niet realistisch is, proberen 
wij om het product te vervangen door een
ander artikel.

Als we het product niet (tijdig) kunnen 
repareren of vervangen, mag je de koop

ontbinden als dat redelijk is, gezien het 
probleem met het product. Je krijgt dan
het aankoopbedrag van het product 
terug. Anders kan je ook teruggave van 
een deel van het aankoopbedrag vragen, 
dit moet wel in redelijke verhouding staan
tot het probleem met het product.

Ook als het probleem betrekking heeft 
op een onderdeel van het product en we 
dat onderdeel niet meer kunnen leveren, 
geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de 
rechten die je op grond van de wet hebt.

Onderhoudsvoorschrift 
Om aanspraak op de garantie te kunnen 
maken dien je de specifeke onderhouds-
voorschriften voor elk product op te 
volgen.

 Kijk op IKEA.nl bij het product voor 
specifeke onderhoudsvoorschriften.

Rechten op grond van de wet 
Los van de garantie behoud je altijd de 
rechten die je op grond van de wet hebt. 

Hoe ons te bereiken als je 
service nodig hebt
Neem contact met ons op via 
IKEA.nl/klantenservice
0900 - 235 45 32 (55 cent per gesprek en 
de gebruikelijke belkosten). Het adres van 
de dichtstbijzijnde vestiging vind je in de 
IKEA catalogus of op IKEA.nl

Bewaar de kassabon!
Dit is je aankoopbewijs. Zonder de 
bon kan je geen aanspraak maken op 
garantie. 

Wij doen niet 
moeilijk over ruilen

Een langer leven 
voor je meubels

Garantie

Scan deze pagina voor meer inspiratie
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Garantie per product

Matrassen
25 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie? De 
volgende onderdelen van matrassen en/
of bedbodems: • houten onderstel en 
houten onderdelen in binnenveringsma-
trassen • veren in binnenveringsmatras-
sen • polyethervulling in polyetherma-
trassen • latexvulling in latex matrassen 
• houten onderstel en latten van latten-
bodems • elektrische motor in elektrisch 
verstelbaar bed/lattenbodem (5 jaar 
garantie). Wat valt er niet onder deze 
garantie? Alle dekmatrassen: TORÖD, 
TRANDAL, TÅRSTAD, TJÖME, TVEIT, 
TAFJORD en JÖMNA matrassen, kinder-
matrassen en slaapbankmatrassen.   Zie 
ook de algemene garantiebepalingen 
op pagina 315.

PAX/KOMPLEMENT 
10 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie? De 
volgende onderdelen van PAX/KOMPLE-
MENT garderobekasten en kastinrichting: 
• basiselementen •  deuren • scharnieren 

• schuifdeurmechanismes • laderails • 
planken en kledingroedes. Wat valt er 
niet onder deze garantie? KOMPLE-
MENT draadmand, KOMPLEMENT bak van 
kunststof, KOMPLEMENT broekhanger, 
KOMPLEMENT schoenenopberger, KOM-
PLEMENT draadmand voor schoenen.  
 Zie ook de algemene garantiebepa-

lingen op pagina 315.

METOD keukensysteem
25 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie?  De 
onderdelen van het METOD keukensys-
teem: • Kastframes • Fronten • UTRUSTA 
scharnieren • MAXIMERA volledig 
uittrekbare lades • UTRUSTA planken van 
gehard glas en melamine • Poten
• Bedekkingspanelen • Decorlijsten/
kroonlijsten • Werkbladen van ten minste 
3,8 cm dik • Spoelbakken, behalve  
FYNDIG spoelbakken • UTRUSTA 
afdruiprekken voor bovenkasten. Wat 
valt er niet onder deze garantie? 
Knoppen, handgrepen en werkbladen van 
minder dan 3,8 cm dik. Voor FÖRVARA 
lades geldt een garantie van 10 jaar.   Zie 
ook de algemene garantiebepalingen 
op pagina 315.

Vrijstaande keukens
25 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie? 
Deze garantie dekt defecten in materialen 
en afwerking in de VÄRDE en FYNDIG 
vrijstaande keukenseries.
Wat valt er niet onder deze garantie? 
VÄRDE knoppen en handgrepen, appara- 
tuur, mengkranen, planken en wandplan-
ken van massief hout worden niet gedekt 
door de garantie.   Zie ook de alge-
mene garantiebepalingen op pagina 
315.

Apparatuur
5 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie?  
Onder deze garantie vallen gebreken 
van het apparaat die het gevolg zijn van 
constructie- of materiaalfouten, vanaf 
de datum van aankoop bij IKEA. Wat 
valt er niet onder deze garantie? • 
LAGAN inbouwapparatuur waar twee (2) 
jaar garantie op zit • Inbouwapparatuur 
met als aankoopdatum vóór augustus 
2007 • Gebruiksonderdelen inclusief 
batterijen en lampen • Schade aan de 

volgende onderdelen: keramisch glas, 
accessoires, mandjes voor vaatwerk 
en bestek, aan- en afvoerpijpen, 
verzegelingen, lampen en afdekplaatjes, 
schermen, knoppen, behuizing en 
onderdelen daarvan. • Niet functionele 
en decoratieve onderdelen die niet van 
invloed zijn op een normaal gebruik 
van het apparaat alsmede krassen en 
eventuele kleurverschillen.• Accidentele 
schade als gevolg van voorwerpen 
of stoffen van buitenaf of als gevolg 
van het reinigen of deblokkeren van 
flters, afvoersystemen of zeeplades. 
• Schade als gevolg van onzorgvuldig 
gebruik, schade als gevolg van het niet 
naleven van de bedieningsinstructies, 
onjuiste installatie of aansluiting op een 
onjuist voltage, schade als gevolg van 
een elektrochemische reactie, roest, 
verwering of waterschade met inbegrip 
van maar niet beperkt tot schade als 
gevolg van een hoog gehalte aan kalk 
in het water, schade als gevolg van 
afwijkende omgevingsomstandigheden. 
• Gevallen waar de monteur bij inspectie 
geen gebrek heeft kunnen constateren. 
Belangrijk om te weten: Binnen de 
garantieperiode worden de kosten voor 
het verhelpen van het probleem vergoedt, 
bijvoorbeeld reparatie, onderdelen en 
arbeidsloon, mits het apparaat zonder 
speciale kosten toegankelijk is voor 
reparatie. De reparatie zal uitgevoerd 
worden door de IKEA service partner 
of een door IKEA aangewezen bedrijf. 
Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden 
die onder de garantie vallen, leiden niet 
tot een verlenging van de garantieperiode 
voor het apparaat of voor de eventuele 
nieuwe onderdelen. 

 Zie ook de algemene garantiebe-
palingen op pagina 315.

Keukenmengkranen
10 jaar garantie
Wat valt er onder deze garantie?  De 
garantie van 10 jaar geldt voor alle IKEA 
keukenmengkranen.  Zie ook de alge-
mene garantiebepalingen op pagina 
315.

SENSUELL pannen
25 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie dekt alle SENSUELL 
pannen.  • Stabiliteit van de bodem. • 

Wassen in een vaatwasser. Wat valt niet 
onder deze garantie? Deze garantie 
dekt geen uiterlijke wijzigingen van 
de pannen.   Zie ook de algemene 
garantiebepalingen op pagina 315.

FAVORIT pannen
25 jaar garantie
Geldig voor FAVORIT pannen van roestvrij 
staal zonder antiaanbaklaag.

FAVORIT pannenset
10 en 25 jaar garantie
De 10 jaar garantie is geldig voor FAVORIT 
pannen met antiaanbaklaag. De 25 jaar 
garantie is geldig voor FAVORIT pannen 
zonder antiaanbaklaag. 
Wat valt onder deze garantie? Deze 
garantie dekt alle FAVORIT pannen.  • 
Stabiliteit van de bodem. • Wassen in een 
vaatwasser. Let op: producten met een 
antiaanbaklaag moeten altijd met de hand 
afgewassen worden. • Antiaanbakeigen-
schappen van antiaanbakpannen. Wat 
valt niet onder deze garantie? Deze 
garantie dekt geen uiterlijke wijzigingen 
van de pannen.   Zie ook de algemene 
garantiebepalingen op pagina 315.

IKEA 365+ pannen 
5 en 15 jaar garantie
De 5 jaar garantie is geldig voor alle  
pannen met antiaanbaklaag. De 15 jaar 
garantie is geldig voor alle roestvrijstalen 
pannen zonder antiaanbaklaag.
Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie dekt alle IKEA 365+ pan-
nen. • Stabiliteit van de bodem. • Wassen 

worden, de messen als nieuw blijven 
werken; ook nadat de garantieperiode is 
verlopen. Onder normaal huishoudelijk 
gebruik verstaan we gebruik (voedsel 
snijden), dagelijks met de hand afwassen 
en regelmatig slijpen van het mes. De 
garantie dekt: • Scherpte van het mes. 
Bij aanschaf is het mes scherp en je kan 
het scherp houden zodat je er dagelijks 
goed mee kan werken. Het lemmet is 
gemaakt van gehard staal. Je kan het 
mes tijdens de garantieperiode altijd 
weer net zo scherp slijpen als toen je het 
kocht. • Duurzaam heft. Het heft mag 
niet op zo’n manier scheuren, breken of 
loskomen van het lemmet dat het mes 
niet meer bruikbaar is. • Het lemmet mag 
geen roestvorming vertonen.   Zie ook 
de algemene garantiebepalingen op 
pagina 315.

in een vaatwasser. Let op: producten met 
een antiaanbaklaag moeten altijd met 
de hand afgewassen worden. • Antiaan-
bakeigenschappen van antiaanbakpan-
nen. Wat valt niet onder deze garan-
tie? Deze garantie dekt geen uiterlijke 
wijzigingen van de pannen.   Zie ook 
de algemene garantiebepalingen op 
pagina 315.

TROVÄRDIG koekenpannen
10 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie? Deze 
garantie dekt alle TROVÄRDIG koeken-
pannen. • Stabiliteit van de bodem. • 
Antiaanbakeigenschappen van antiaan-
bakpannen. Wat valt niet onder deze 
garantie? Deze garantie dekt geen 
uiterlijke wijzigingen van de pannen.  Zie 
ook de algemene garantiebepalingen 
op pagina 315.

SLITBAR
25 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie? Alle 
SLITBAR messen.
Wat valt niet onder deze garantie? 
• SLITBAR trancheervork (onderdeel 
van de set met trancheervork en -mes) • 
SLITBAR aanzetstaal 25 cm.

GYNNSAM, IKEA 365+  
GNISTRA
15 jaar garantie
Geldig voor alle GYNNSAM, IKEA 365+  
GNISTRA messen.
Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie dekt alle hierboven 
genoemde messen. Dit betekent dat bij 
normaal huishoudelijk gebruik en mits 
onze onderhoudsinstructies gevolgd 
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GODMORGON 
10  jaar garantie
Wat valt onder deze garantie?  De 
garantie dekt: GODMORGON meubels, 
GODMORGON poten, ODENSVIK en 
VITVIKEN keramische wastafels inclu-
sief sifon, BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN en 
BREDVIKEN wastafels van marmergruis 
inclusief sifon en GODMORGON opberger 
set van 3, doos met vakken, doos met 
deksel en opberger met vakken.

Wastafelmengkranen
10 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie?  De 
garantie van 10 jaar geldt voor bijna 
alle wastafelmengkranen. Wat valt 
niet onder deze garantie? • ÖLSKAR 
wastafelmengkraan. • De beluchter, 
een verstelbaar onderdeel van de 
wastafelmengkraan. Deze garantie 
dekt geen normale slijtage, kerven 
of krassen, of schade als gevolg van 
stoten of ongelukken.   Zie ook de 
algemene garantiebepalingen op 
pagina 315.

GALANT en BEKANT
10 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie?  
Onder deze garantie vallen materiaal- 
en constructiegebreken in bijna 
alle onderdelen van het BEKANT 
bureausysteem en het GALANT 
opbergsysteem. Wat valt niet onder 
deze garantie? • GALANT snoergeleider 
• BEKANT plank voor desktop • BEKANT 

scherm voor bureau.  Zie ook de 
algemene garantiebepalingen op 
pagina 315.

MARKUS, VOLMAR
10 jaar garantie
Wat valt onder deze garantie? Onder 
deze garantie vallen materiaal- en 
constructiegebreken in de volgende 
onderdelen van de bureaustoel: • frame 
• bewegende delen (excl. stof van de zit-
ting/rugleuning).   Zie ook de alge-
mene garantiebepalingen op pagina 
315.

Wat is bij de prijs van de keu-
ken inbegrepen? 
De prijs die je bij de keuken ziet, is de 
exacte prijs van de keuken die we heb-
ben afgebeeld. De totaalprijs is inclusief 
onder- en bovenkasten, deuren en lade-
fronten, werkbladen, kastinrichting, 
scharnieren, spoelbakken, kranen, 
afdekpanelen, sierlijsten, poten, plinten, 
handgrepen, knoppen en apparatuur.

Wat is bij de prijs van de bad-
kamer inbegrepen?
De prijs die je bij de badkamer ziet, is de 
prijs van de badkamer die we hebben 
benoemd, exclusief de kraan.

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed 
aan de inhoud van deze catalogus. Alle 
informatie is beschikbaar gemaakt door 
IKEA. Ondanks de zorg en aandacht 
die wij aan de samenstelling van deze 
catalogus hebben besteed, is het 
mogelijk dat de informatie die hier is 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan 
deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Onder voorbehoud van 
modelwijzigingen, druk- en zetfouten.

Catalogusprijzen gelden tot en met 30 juni 
2015. De verschillende services zijn niet 
in de catalogusprijzen inbegrepen, maar 
worden apart verrekend.

Post van IKEA
Ben je IKEA FAMILY lid en wil je liever 
geen post van IKEA ontvangen, dan kan 
je dit aangeven via je profel op 
IKEA.nl/FAMILY

Ben je geen IKEA FAMILY lid en ontvang 
je liever geen geadresseerd drukwerk van 
IKEA dan kan je dit doorgeven via onze 
klantenservice op telefoonnummer 
0900-235 45 32 (55 cent per gesprek en 
de gebruikelijke belkosten), of je stuurt 
een kaart/brief naar IKEA B.V., t.a.v. 
catalogusverantwoordelijke, Postbus 
23055, 1100 DN Amsterdam. 

Wil je meer weten waarom bedrijven je 
per geadresseerde post benaderen en 
hoe je dat kan voorkomen, ga dan naar 
Postflter.nl

Waarom IKEA FAMILY 
lid worden?

Voordeel op 
producten 
Je profteert regelmatig van product-
aanbiedingen, die exclusief gelden  
voor jou als IKEA FAMILY lid.

Speciale 
ledenprijzen  
We hebben speciale prijzen voor het 
IKEA FAMILY assortiment, gerechten 
uit ons restaurant en producten uit de 
Swedish Food Market.

Gratis koffe of 

thee 
Op vertoon van je IKEA FAMILY kaart 
trakteren we je graag op gratis koffe of 
thee in ons restaurant.

Interessante 
activiteiten 
We nodigen je uit voor product-
presentaties, catalogusevenementen  
en inspirerende woonworkshops in  
onze woonwarenhuizen. 

Extra services 
Als lid heb je altijd vervoersgaratie 
tot aan de deur, kan je onbeperkt 
terugbrengen en ruilen en ontvang je 
voordeel op aanhangwagenverhuur.

Het is gratis! 
Meld je nu aan als IKEA FAMILY lid via 
IKEA.nl/FAMILY of in de vestiging.



Want het kan 
duurzamer
Sinds vorig jaar september hebben we de IKEA 
Matras retour- en recycle service - als we je nieuwe 
matras komen brengen, nemen we je oude mee 
en zorgen we ervoor dat die duurzaam gerecycled 
wordt.  

Hoe dat werkt? We leveren vrijwel alle matrassen 
in bij ons recyclebedrijf. Daar worden ze 
opengesneden en met de hand uit elkaar gehaald. 
We scheiden polyurethaan/PU schuim, katoen en 
wol, latex en stalen veren. 

Deze componenten worden in balen geperst 
voor transport. De stalen veren worden opnieuw 
gebruikt als schroot, het schuim wordt gebruikt 
als isolatiemateriaal of als onderlaag voor tapijten, 
judomatten of koeienmatrassen. Het hout wordt 
als brandstof ingezet en van de wol en het katoen 
worden poetsdoeken gemaakt. 

Alles bij elkaar wordt zo’n 85% van een matras 
opnieuw gebruikt.    

Dit is een van de vele initiatieven die we nemen om 
afval opnieuw te gebruiken. 

Bij IKEA houden we niet van verspilling.

 Je leest alles over onze duurzaamheids- 
strategie People & Planet Positive op  
IKEA.nl/mensenmilieu

 Kijk voor meer informatie over de IKEA 
Matras retour- en recycle service op  
IKEA.nl/services
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100 miljoen mooie verhalen 

In 2015 zal het leven van 100 miljoen kinderen in de armste gebieden van 
de wereld enorm verbeteren. Met de IKEA Foundation, onze partners en 
een heldere langetermijnvisie helpen we:

• Vluchtelingen en hun kinderen aan een beter dagelijks leven.

• De oorzaken van kinderarbeid te bestrijden.

• Vrouwen en meisjes voor zichzelf op te komen. 

Al vanaf 2004 helpen we kinderen met basisvoorzieningen als een veilig 
huis, een gezonde start, degelijk onderwijs en een stabiel gezinsinkomen. 
De komende jaren helpt de IKEA Foundation kinderen en hun ouders een 
stevige basis te leggen voor een beter leven. 

 Wil je weten wat IKEA nog meer doet, kijk dan op   
    IKEAFoundation.org

Een verantwoorde catalogus

De IKEA catalogus 2015 is de eerste grote drukwerkproductie die voor 
100% op Forest Stewardship Council  Mix Credit-papier is gedrukt. Dat 
betekent dat de complete IKEA catalogusproductieketen, van bos tot 
drukker, FSC  -gecertifceerd is - je weet dus zeker dat deze verantwoord is 
gemaakt.

IKEA maakt zich sterk voor verantwoord bosbeheer. Daarom moet hout dat 
we voor onze meubels gebruiken aan strenge eisen voldoen. We werken 
samen met het Forest Stewardship Council  en andere partners zodat we 
zeker weten dat de bossen verantwoord worden beheerd. Ons doel is dat 
tenminste de helft van het ruwe hout in ons assortiment van verantwoorde 
bronnen komt (zoals hout met een FSC  -certifcaat of gerecycled hout). Als 

we dat doel in 2017 hebben bereikt, gaan we kijken of we 
onze eisen moeten aanpassen. Onze ambitie voor 2020 is 
dat al ons hout van verantwoorde bronnen is.   

 Je leest meer over FSC  op FSC.org



Duurzaam en 
heel betaalbaar 
Bij IKEA bieden we je gezond en duurzaam 
voedsel van goede kwaliteit – voor de beste 
prijs.  

Met zorg gekozen ingrediënten
We werken nauw samen met onze leveranciers en organisaties 
als het WWF en Compassion in World Farming om de kwaliteit 
van eten te verhogen en het welzijn van dieren te verbeteren. 
Want bij IKEA staat duurzaamheid voorop.

De nieuwe norm voor zalm 
Onze smakelijke zalm komt uit de heldere wateren van 
Noorwegen. En vanaf augustus 2015 alleen nog maar 
van viskwekerijen met een certifcaat van de Aquaculture 
Stewardship Council (ASC).

Biologische keuzes
In onze restaurants staat altijd minstens één biologisch gerecht 
op de kaart, ook voor kinderen. Ook in de Swedish Food Market 
kan je kiezen uit verschillende biologische gerechten.

Een viskwekerij krijgt 
pas een ASC-certifcering 
als er aan strenge 
maatschappelijke en 
milieu-eisen is voldaan.  

Je avondeten kan je 
meenemen uit de Swedish 
Food Market – zalmflet met 
groentetaartjes en saus, 
maar ook iets lekkers voor 
bij de koffe.

Dit vlijmscherpe, stalen 
kwaliteitsmes heeft een 

smal, glad lemmet - ideaal 
om vis mee te fleren of om 

het vet van vlees te snijden.

Scan deze pagina voor meer inspiratie

GYNNSAM fleermes, donkergrijs 

9.99

Superfood uit 
Scandinavië
Zalm is een smakelijke bron van omega 3-vetzuren en die 
zijn essentieel voor een gezond lichaam. Daarom hebben we 
volop zalm op het menu. Kom langs in ons kindvriendelijke 
restaurant. We zijn de hele dag open, voor een uitgebreid 
ontbijt, een lunch, een diner of iets tussendoor.  

Zalmflet met groentetaartjes en citroen- en dillesaus. 

Tijdens de lente van 2015 kan de zalmflet ook geserveerd 

worden met andere gerechten en sauzen.

6.49
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Daar kom je graag je bed voor uit

Ook de kinderen eten meeUTZ-gecertifceerd sinds 2008

Of kom je liever ‘s avonds?
Reserveren hoeft niet. Kom gewoon langs en geniet bijvoorbeeld van 
onze beroemde Zweedse gehaktballetjes met frites, vossenbessenjam en 
roomsaus. Wil je niet uitgebreid eten, maar gewoon even iets tussendoor? 
We hebben keuze genoeg, dus schuif lekker aan. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen voor de helft van de prijs een 
halve portie eten. Kijk in het restaurant welke gerechten 
daarvoor in aanmerking komen. Ook de kleintjes zijn 
natuurlijk welkom – bij de aankoop van een warme 
maaltijd krijg je gratis biologische babyvoeding.

IKEA gebruikt uitsluitend koffe die UTZ 
gecertifceerd is, wat garandeert dat deze 
op verantwoorde wijze is verbouwd en 
geproduceerd. 

Op www.utzcertifed.org/IKEA kan je de koffe tot 
aan de plantage traceren.

Geef je dag een vliegende start met een 
uitgebreid ontbijt in ons Restaurant, inclusief:

• croissant
• broodje
• hardgekookt ei
• kaas
• jam
• boter
• cappuccino, thee of koffe

En dat allemaal voor

1.-/ontbijt

Je kan in ons restaurant ontbijten van maandag t/m zaterdag van 9 tot 10.30 uur 
(het 1 euro ontbijt wordt bij IKEA Amsterdam dagelijks van 9.30 tot 10.30 uur,
en bij IKEA Delft alleen van maandag t/m vrijdag van 9 tot 10.30 uur geserveerd).

Biologisch kindermenu, inclusief 

limonade en ijsje

1.79

Zweedse gehaktballetjes met frites, 

vossenbessenjam en roomsaus, 

kleine portie

3.99
/10 balletjes

Zweedse gehaktballetjes met frites, 

vossenbessenjam en roomsaus, 

normale portie

5.49
/15 balletjes

Zweedse gehaktballetjes met frites, 

vossenbessenjam en roomsaus, 

grote portie

6.49
/20 balletjes
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Index
Wil je meer inspiratie krijgen of onze 
nieuwste producten ontdekken? Kijk 
dan op IKEA.nl of kom langs in een van 
onze vestigingen.  

A
Accessoires .............................246
Afval scheiden .........................302
Apparatuur (keuken) ................138

B
Babybedjes .............................210
Babymeubels en - accessoires ..212
Badkamers .............................. 36
Badkameraccessoires ..............194
Badkamerkasten .....................198
Badkamermeubels ..................198
Badkamerinstallatieservice ......313
Badkamertextiel......................194
Banken ...................................254
Bedden ...................................160
Beddengoed ............................172
BESTÅ ..................................... 92
Bestek ....................................292
Bijtafels ..................................264
Boekenkasten .......................... 90
Borden ...................................290
Buffetten ................................230
Bureauaccessoires ................... 84
Bureaulampen.........................268
Bureaus ..................................278
Bureaustoelen .........................278

D
Decoratie ................................246
Dekbedden & kussens ..............170
Dekbedovertrekken .................172
Douchegordijnen .....................194
Dozen .....................................244

E
Eetkamers ............................. 284
Eetkamerstoelen .................... 284
Eettafels ................................ 284
Eten .......................................124

F
Fauteuils .................................258
Fotolijsten ...............................246

G
Garantie .................................315
Garderobekasten ....................214
Glazen ....................................290
Gordijnen ................................178

H
Handdoeken ............................194
Hanglampen ...........................268

I
IKEA FAMILY ............................319
IKEA FOOD .............................322
IKEA Foundation ......................277
IKEA Kinderland ....................... 52

K
Kaarzen ..................................250
Kandelaars ..............................250
Kapstokken .............................224
Kastinrichting ..........................220
Kasten en stellingen .................240
Keukens ..................................138
Keukendeuren .........................138
Keukenmontageservice ...........313
Keukenverlichting ....................138
Kindermeubels ........................204
Kinderstoelen ..........................213
Klaptafels ............................... 284
Kledingopbergers ..................... 68
Koken .....................................296
Kookgerei ...............................296
Kussenovertrekken .................172
Kussens ..................................170

L
Ladekasten .............................230
Lampen ..................................268
Lampenkappen .......................268
Laptoptafels ............................278
Leeslampen ............................268
Leren fauteuils/zitbanken .........254
Lijsten ....................................246

M
Manden ..................................244
Matrassen ...............................166
Matras retour- en recycle 
 service ................................320
Messen .................................. 300
Meubelmontageservice ............313

N
Nachtkastjes/-tafeltjes ..............10
Nieuws ....................................... 6

O
Ontspannen ............................102
Opbergen ................................ 66
Opbergers ..............................224
Opbergmeubels .......................240
Openingstijden ........................310

P
Pannen ...................................296
PAX ........................................214
Plafondlampen ........................268
Posters ...................................246

R
Railsystemen ........................... 30
Rolgordijnen ...........................178
Ruilen .....................................314

S
Salontafels ..............................264
Save the Children ......................16
Schoenenopbergers ................228
Services..................................312
Serviesgoed ............................290
Sierpotten ...............................248
Slaapbanken ...........................262
Slaapkamers .............................10
Slapen ......................................10
Speelgoed ...............................206
Speelgoedopbergers ................ 52
Spiegels ..................................226
Spots ......................................268
Staande lampen ......................268
Stellingen en kasten.................240
Stijl.........................................184
Stoelen .................................. 284
Stoffen fauteuils/zitbanken ......254

T
Tafelbladen .............................280
Tafellampen ............................268
Tafels ..................................... 284
Textiel ....................................184
Transportservice .....................313
Tuin & balkon ...........................110
Tv-meubels .............................236

U
UNHCR ...................................277
UNICEF .....................................16

V
Vazen .....................................250
Verlichting...............................268
Verzamel- en transportservice .313
Vitrinekasten ..........................240
Vloerkleden.............................180
Voor thuis ...............................158
Voorraaddozen/-potten............298

W
Wanddecoratie ........................246
Wandlampen ...........................268
Wastafels ................................200
Webwinkel ..............................308
Werken bij IKEA .......................311
Werkplek ................................278
Winkelen bij IKEA ....................306

Z
Zitbanken ...............................254 

Handig
Garantie .................................315 
IKEA FAMILY ............................319 
IKEA FOOD .............................322
IKEA Foundation ......................277
Openingstijden ........................310 
Ruilen .....................................314
Save the Children ......................16
Services..................................312
UNHCR ...................................277
UNICEF .....................................16
Webwinkel ..............................308 
Werken bij IKEA .......................311
Winkelen bij IKEA ....................306

ÖDESTRÄD dekbedovertrek met 1 sloop 52% polyester, 48% 

katoen. Designer: Anna Salander. Dekbedovertrek 140×200 cm. 

Sloop 60×70 cm. Oranje. 802.512.21

6.99
 Winkel online op IKEA.nl

ÖDESTRÄD 
beddengoed
Je brengt er de hele nacht mee door, dus je nieuwe 
beddengoed moet wel lekker liggen. De ÖDESTRÄD 
serie heeft een kleurig motief waar je maar wat graag 
in duikt. En het voelt al net zo uitnodigend als het eruit 
ziet. Dus pak het vast, raak het aan, en geniet van een 
goede nachtrust.
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...en elke dag eindigt

KNAPPER staande spiegel 

 Zie pagina 226.

49.95
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