
Släpp in lite solsken – eller 

inte! En linnegardin och en 

mörkläggande rullgardin 

hjälper dig att reglera  

ljusinsläppet. 

Det du nu har framför dig är  

vår nya handbok för en bättre  

vardag hemma. Installera dig  

på ett bekvämt ställe och gör  

dig redo att utforska varje sida!

SONGESAND
Sängstomme

1595:-

Tillgången på vissa produkter i katalogen kan variera.  

Besök IKEA.se för mer detaljer.
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Älskar du att sova? Då ska du inte 
missa våra mörkläggningsgardiner.

1

5

42

 1 KNARREVIK avlastningsbord 99:- Lackat stål. B37×D28, H45 cm. Svart. 303.811.83
 2 BERGPALM påslakanset 299:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.  

2 örngott L50×B60 cm. Grå. 404.232.48
 3 SONGESAND sängstomme 1595:- Folierad yta. B173×L207, H95 cm. Bäddmått 160×200 cm.  

SKORVA mittbalk är inräknad i priset men plockas separat. Vit. 592.412.29  Madrasser säljs separat.
 4 METTALISE kuddfodral 79:- 100% mer hållbar bomull. L40×B65 cm. Vit/mörkgrå. 704.326.61
 5 SKURUP arbets-/vägglampa 249:- Lackat stål. Ø12, H94 cm. Svart. 903.260.23
 6 SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. Ø54, H39 cm. Handgjord. 303.949.44

I det här örngottet kan du placera  
en av våra ergonomiska kuddar  
som passar ditt sätt att sova.

3

En madrass som är så skön att  
du vill gå och lägga dig tidigt.  
Och det får du!

6

BERGPALM

Påslakanset

299:-

2

Kryp ner i en säng bäddad med 

sängkläder gjorda i 100% mer hållbar 

bomull. All bomull vi använder är 

antingen återvunnen eller odlas  

med mindre vatten.
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82 När du vill ladda för bästa sömnen
 Sovrumsmöbler, sängtextilier, kuddar och madrasser

114 När du vill ge ditt badrum en boost
 Badrumsmöbler, tvättställ, duschar och tillbehör

126 När du vill organisera alla dina grejer 
Garderober, hyllor, förvaring, lådor och korgar

 

156 När du vill visa upp din stil 
Textilier, dekoration, ramar och belysning

 

172 När du vill optimera matplats och vardagsrum
	 Soffor,	stolar,	bord,	tillbehör	och	belysning

190 När du vill bygga det goda köket
 Kök, diskbänkar, vitvaror, porslin och köksredskap

210 När du vill skapa plats för allt du vill göra
 Skrivbord, stolar, förvaring, belysning och tillbehör

6 Simma, surfa, sova, leva
 Ungt par med lätt bagage i första bostaden

22	 Ljust	och	fint	med	liten	budget
 Enkelt och hemtrevligt i lagom stor lägenhet 

38 Dags att bygga bo
 Renovering i väntan på tillökning i familjen

54 Tonårsfamiljen
 Generation Z börjar bli vuxna

68 Familjevänlig makeover med tajt budget
 När två hem blir ett

222 IKEA för företag
 Från planering till färdig lösning
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Gör så här

Att göra-lista

Men du 
behöver inte
Du är alltid väldigt välkommen till våra IKEA 

varuhus – men det går också utmärkt  

att stanna hemma. När du handlar online  

på IKEA.se kan du enkelt beställa hemleverans  

av dina inköp.

Handla när du vill  

på IKEA.se

Scanna för mer info om våra leveranser

Du kan besöka 
oss på varuhuset

Hej!
Välkommen till vår handbok för en bättre vardag hemma. 

Här hittar du bra tips, smarta idéer, praktiska produkter 

och massor av inspiration till allt som har med hemmet 

att göra. Trevlig läsning!
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Simma, surfa, sova, leva! 7

Simma, surfa, sova, 
leva!
Medan andra föredrar livet i stan så älskar de här två att  
bo vid havet. Möt det här unga paret som lever ett enkelt liv  
närmare naturen, med hög adrenalinnivå och låg hyra.  
Deras kompakta bostad handlar om flexibla, funktionella  
och annorlunda lösningar som följer med vart livet än tar dem.

 1 VUKU garderob 119:- Polyester. B74×D51, H149 cm. Vit. 803.319.73

 2 Nytt SKYNKE bärkasse 15:- Polyester av 100% återvunnet material. B45×H36 cm. Gul/vit. 104.328.38

 3 NIKKEBY byrå med 4 lådor 799:- Lackat stål. B84×D49, H70 cm. Röd. 004.514.98

 4 KUNGSFORS stång 39:- Rostfritt stål. L56 cm. 403.349.16

 5 KUNGSFORS s-krok 19:-/5 stycken i rostfritt stål. H6 cm. 203.349.22

 6 FRAKTA kasse, medium 5:- Plast. L45×D18, H45 cm. 36 l. 603.017.07

Funktionen hos en garderob,  
till en bråkdel av kostnaden.  
Kan enkelt rullas ihop och tas  
med när man flyttar.

1

NIKKEBY
Byrå med 4 lådor

799:-
3

FRAKTA
Bärkasse

5:-
6

2 SKYNKE
Bärkasse

15:-

Nytt

4

5

Dags för strand- 
städning? Ta med mig!
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8 Simma, surfa, sova, leva! Simma, surfa, sova, leva! 9

 1 Nytt ENHET kök 5087:-  

B183×D63,5, H220 cm. Röd/vit. 293.375.44

 2 TILLREDA portabel induktionshäll 499:- 

1x2000 W induktionszon. B30×D38,5 cm.  

Vit. 003.316.27

 3 OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 499:--549:- /  

7 delar i rostfritt stål. Innehåller gryta med lock 

5 l, gryta med lock 3 l, kastrull med lock 2 l och 

stekpanna Ø28 cm. Stekpanna belagd med 

Teflon® Platinum Plus beläggning. 302.864.16

 4 IKEA 365+ matlåda med lock, fyrkantig 20:- 

styck i plast och silikongummi. L15×B15, 

H7 cm. Rymd 750 ml. 492.691.05

 5 IKEA 365+ matlåda med lock, rektangulär 25:-  

styck i plast och silikongummi. L21×B15, 

H7 cm. Rymd 1 l. 192.690.79

 6 RINNIG köksredskaps-/tallriks-/diskställ 87:- 

Plast och stål. Svart. 793.237.09

 7 LAGAN kylskåp med frysfack A++ 2295:- 

Energieffektivitetsklass: A++. Volym, kyl:  

97 l. Volym, frys: 16 l. Ljudnivå: 39 dB (A). 

B55,3×D57,4, H84,5 cm.  603.349.63

 8 SORTERA avfallskärl med lock 69:- styck i plast. 

B41×D55, H28 cm. Rymd 37 l. Vit. 102.558.97

LAGAN
Kyl med  
frysfack A++

2295:-

7

ENHET
Kök

5087:-
1

Nytt

Plats, tid och el – den här  
praktiska induktionshällen 
sparar in på alla tre. 

2

Vill du dra ner på engångs- 
artiklar i plast? I de här  
burkarna kan du enkelt packa 
ner din medhavda mat.

IKEA 365+

Matlåda med lock,  
rektangulär

25:-/st

5

1

4

8

Ont om plats för käll-
sortering? Stapla den  
på höjden.

6

Ert kök, var det svårt att planera? ”Nä, inte alls. Vi ville inte lägga 

ner så mycket tid och pengar, så vi valde en färdig kökskombination 

online, som kallas ENHET, och monterade ihop den själva. Den är lätt 

att bygga ut vid behov och superenkel att ta med om vi flyttar.”
3 OUMBÄRLIG

Gryt-/stek-/kastrullset 549:-

499:-/7 delar

Nytt lägre pris
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10 Simma, surfa, sova, leva!

 1 KNAGGLIG låda 99:- Obehandlad massiv furu. 

B46×D31, H25 cm. 702.923.59

 2 Nytt NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 

L50,5×B30, H83 cm. Rödorange. 804.657.45

 3 KORKEN flaska med kork 19:- styck i klarglas.   

1 l. 302.135.52

 4 IVAR förvaringskombination med flaskställ 

790:- Obehandlad massiv furu. B89×D30,  

H124 cm. 693.898.14

 5 GNARP köksredskap 15:-/3 delar i förstärkt 

amidplast. Innehåller stekpincett 29 cm,  

slev 28 cm och stekspade 31 cm. 303.358.41

 6 SJÖRAPPORT skalade räkor, MSC-certifierad/

fryst 65:- 250 g. 303.478.58

 7 JÄMFÖRA knivställ med 3 knivar 199:- Plast, 

gummi och stål. Innehåller kockkniv 19 cm  

(totallängd 33 cm), kockkniv 15 cm (totallängd 

28 cm), skalkniv 8 cm (totallängd 19 cm) och 

knivställ. 103.468.31

 8 Nytt VARDAGEN grillpanna 299:- Gjutjärn.  

L28×B28 cm. 404.372.88

 9 IKEA 365+ IHÄRDIG kryddburk 29:-/4 stycken  

i  glas och plast. 15 cl. Glas/svart. 201.528.70

IVAR
Förvarings- 
kombination 
med flaskställ

790:-

4

3

Tacos på fredag!
 Köksredskap

 Grillpanna

 Skalade räkor

 Hemlig kryddblandning

 God aptit!

VARDAGEN
Grillpanna

299:-

Nytt
8

5

9

6

7 JÄMFÖRA
Knivställ  
med 3 knivar

199:-

Håll utkik efter MSC-
märkningen om du vill 
välja hållbara fisk- och 
skaldjursprodukter.

1 KNAGGLIG
Låda

99:-

NISSAFORS
Rullvagn

349:-

Nytt
2



10 Simma, surfa, sova, leva!

 1 KNAGGLIG låda 99:- Obehandlad massiv furu. 

B46×D31, H25 cm. 702.923.59

 2 Nytt NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 

L50,5×B30, H83 cm. Rödorange. 804.657.45

 3 KORKEN flaska med kork 19:- styck i klarglas.   
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knivställ. 103.468.31
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2



Simma, surfa, sova, leva! 13

Hur har ni lyckats få det så ljust och luftigt? ”Det är vår första bostad, 

och vårt mål har varit att inte ha så mycket grejer. Vi har bara sånt som 

vi verkligen behöver eller älskar. Så det är ganska enkelt. Gällande färger 

har vi valt neutrala toner och ljusa träslag som bas, med inslag av rött, 

blått och gult som gör det lite roligare.” 

2

3

5

 1 TERTIAL arbetslampa 99:- styck i lackat stål. 

Skärm Ø17 cm. Mörkgrå. 503.553.95

 2 SISSIL kuddfodral 129:- 100% mer hållbar  

bomull. L50×B50 cm. Blå. 004.326.88

 3 BURVIK sidobord 299:- Lackat stål  

och skiktlimmat björkfaner. Ø38, H45/78 cm.  

Vit/björk. 603.403.89

 4 IKEA PS FEJÖ självbevattningskruka 199:- 

Plast. Innerkruka max. Ø32, H35 cm. Vit. 

200.393.94

 5 KYRRE pall 99:- styck i tonat, klarlackat björkfaner. 

B42×D48, H45 cm. 604.169.25

 6 GRÖNLID fotpall med förvaring 1465:- 

Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull. 

L98×B73, H49 cm. INSEROS vit. 492.547.74

 7 OMTÄNKSAM pläd 249:- 100% ull. B60×L160 cm. 

Gul. 304.193.55

 8 Nytt NÄVLINGE taklampa 99:- styck i lackat 

stål. Ø33, H24 cm. Mörkröd. 804.403.02 

 9 NORRÅKER bord 1495:- Betsad, klarlackad 

massiv björk. L125×B74, H74 cm. 304.289.82

 10 Nytt  OMTÄNKSAM stol 995:- styck i klarlackad  

massiv bok och bokfaner. B53×D50, H79 cm. 

Sits H47 cm. Gul. 304.694.11

10

9

GRÖNLID
Fotpall med  
förvaring

1465:-

6

NÄVLINGE
Taklampa

99:-/st

8

4 IKEA PS FEJÖ
Självbevattnings- 
kruka

199:-

Det ser ut som ett kuddfodral i vanlig 
denim, men i färgningsprocessen  
används inget vatten alls.  
En sann historia!

TERTIAL
Arbetslampa

99:-/st

1

7

I den här fotpallen finns 

det plats för en hel del 
campinggrejer.
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 5 KYRRE pall 99:- styck i tonat, klarlackat björkfaner. 

B42×D48, H45 cm. 604.169.25
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4 IKEA PS FEJÖ
Självbevattnings- 
kruka

199:-

Det ser ut som ett kuddfodral i vanlig 
denim, men i färgningsprocessen  
används inget vatten alls.  
En sann historia!
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Arbetslampa

99:-/st
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I den här fotpallen finns 

det plats för en hel del 
campinggrejer.



14 Simma, surfa, sova, leva!

 1 Nytt LINNMON/LERBERG bord 399:-  

Lackad yta och lackat stål. L120×B60, H74 cm. 

693.308.14

 2 Nytt LOBERGET/BLYSKÄR skrivbordsstol med 

dyna 299:- Lackat stål, plast och polyester. Sits 

B44×D43, H43–54 cm. Vit. 193.319.05

 3 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø17 cm. Blå. 804.472.09

 4 HELMER lådhurts på hjul 349:- Lackat stål. 

B28×D44, H69 cm. Vit. 102.510.45

 5 FNISS avfallshink 10:- Plast. Ø28, H28 cm.  

10 l. Vit. 402.954.39

 6 ENEBY bärbar bluetooth-högtalare 189:-  

Plast, stål och kork. B7,5×D2,5, H15 cm.  

Svart. 104.013.99

 7 Nytt REJSA låda 39:- styck i lackat stål. 

B9×D17, H7,5 cm. Grågrön. 404.577.90

 8 DIGNITET stålvajer 99:- Rostfritt stål.  

L500 cm. Maxvikt 5 kg. 600.752.95

 9 IVAR förvaringskombination 3580:-  

Obehandlad massiv furu. B260×D30, H124 cm. 

993.908.68

Tillverkningstekniken som gör bords-
skivan stark och lätt använder dessutom 
en mindre mängd råvara.

Nu rumsavdelare, i framtiden  
något annat. IVAR är en favorit 
som ger dig frihet och flexibilitet.

LOBERGET/ 
BLYSKÄR
Skrivbordsstol

249:-
2

Nytt

4 HELMER
Lådhurts  
på hjul

349:-

DIGNITET
Stålvajer
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IVAR
Förvaringskombination

3580:-
9
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TERTIAL
Arbetslampa

99:-
3

REJSA
Låda

39:-/st

7

Nytt

Förankra möbeln!

Möblerna måste förankras  

säkert i väggen. Använd tipp- 

skyddet som medföljer och rätt  

fästanordningar för din typ av vägg. 
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ÄNGSLILJA
Påslakanset

299:-
2

Vad har ni lärt er medan ni bott här? ”Att en bra 
vardag inte behöver vara särskilt komplicerad. Vi äger 
inte så mycket, men vi har allt vi behöver för att må bra: 
vi har fri tillgång till naturen och en bekväm säng att 
komma hem till. Vad mer kan man önska sig?” 

 1 Nytt ÄNGSLILJA påslakanset  149:- 100% mer 
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.  
1 örngott L50×B60 cm. Ljusgul. 104.671.49

 2 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer  
hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.  
2 örngott L50×B60 cm. Vit. 903.185.51

 3 IVAR skåp med dörrar 850:- styck i lackat stål. 
B80×D30, H83 cm. Låsbart. Röd. 004.503.52

 4 TRANHULT/SANDSHULT vägghylla 169:- 
styck i klarlackad massiv asp. B80×D20 cm. 
693.260.96

 5 Nytt NÄVLINGE LED klämspot 119:- Plast och 
stål. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-
lampor i energiklasserna A++ till A. LED livstid 
c:a 25 000 timmar. Mörkröd. 304.672.52

 6 NEIDEN sängstomme 889:- Massiv furu.  

B164×L205, H65 cm. Bäddmått 160×200 cm. 
Mittbalk medföljer. LURÖY ribbotten är 
inräknad i priset men plockas separat. 
492.486.03  Madrasser säljs separat.

 7 SAMLA låda med lock 39:- styck i plast. 
B39×D28, H28 cm. 22 l. 798.508.75

 8 BERGSHULT/SANDSHULT vägghylla 139:- 
Folierad yta och klarlackad massiv asp. 
B80×D30, H22 cm. Hyllplanet är vändbart  
med en rak kant och en fasad. Vit/vitlaserad.

 9 MULIG klädstång 59:- Lackat stål.  
B60–90×D26, H16 cm. Vit. 301.794.35 

Om man klarar sig 
med typ två par jeans 
behöver man ju ingen 
jättestor garderob!

SAMLA
Låda  
med lock

39:-/st

7

Ingen plats för sängbord? 
Se här hur du kan skapa 
en förvaringsyta bakom 
huvudgaveln.

4

6

9

3 IVAR
Skåp  
med dörrar

850:-/st

1

8

NÄVLINGE
LED klämspot

119:-
5

Nytt
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18 Simma, surfa, sova, leva!

 1 KARAFF karaff 10:- Klarglas. 1 l. 003.429.75

 2 UNDERLÄTTA termoskanna 249:- Lackat stål.  

1,2 l. 303.602.32

 3 IKEA 365+ mugg 20:- styck i värmebeständigt 

klarglas. 36 cl. 902.797.24

 4 IKEA 365+ underlägg 10:-/2 stycken i kork.  

Ø10 cm. 302.829.46

 5 KLIPSK sängbricka 99:- styck i förstärkt plast. 

L56×B36, H26 cm. Vit. 002.588.82

 6 KNODD tunna med lock 149:- styck i lackat stål.  

Ø41, H51 cm. 40 l. Grå. 903.153.12 
 

 7 FJÄLLARNIKA täcke, medelvarmt 299:- 

Fyllning i 90% andfjädrar och 10% anddun. 

B150×L200 cm. 004.574.570

 8 DEKAD väckarklocka 79:- Stål och glas.  

Svart. 204.040.00

 9 ÄNGSLILJA påslakanset 149:- 100% mer  

hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.  

1 örngott L50×B60 cm. Grå. 303.186.67

 10 Nytt LUNDTRAV kudde, hög 139:-  

Fyllning i 90% andfjädrar och 10% anddun.  

L50×B60 cm. 004.602.52

  

Fixa lite sömn  
före surf o'clock

 Täcke 

 Kudde

 Sängkläder i 100% mer hållbar bomull

 Väckarklocka

 Din skönaste pyjamas

KLIPSK
Sängbricka

99:-/st

5

KNODD
Tunna  
med lock

149:-/st

6

LUNDTRAV
Kudde, hög

139:-
10

Nytt
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4

3

FJÄLLARNIKA
Täcke, medelvarmt

299:-
7

9 ÄNGSLILJA
Påslakanset

149:-
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20 Simma, surfa, sova, leva!

 1 Nytt NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 

L51×B30, H83 cm. Rödorange. 804.657.45

 2 HIMLEÅN handduk 49:- styck i 100% mer håll-

bar bomull. B40×L70 cm. Mörkröd melerad. 

004.429.27

 3 TISKEN krok med sugpropp 29:-/2 stycken i 

plast och syntetgummi. L10×B6, H4 cm.  

Vit. 703.812.75

 4 TISKEN tandborstställ med sugpropp 29:- 

Plast och syntetgummi. H18 cm. Vit. 

803.812.94

 5 KINNEN badhandduk 99:- styck i mer hållbar 

bomull och viskos. B70×L140 cm. Vit/svart. 

504.393.24

 6 TOFTAN avfallshink 129:- Lackat stål,  

rostfritt stål och plast. Ø19, H27 cm. Rymd 4 l.  

Vit. 303.447.70

 7 SVALLIS LED vägglampa med svängbar arm 

399:- Plast och stål. Ø15, D9–24 cm. Dimbar. 

Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor 

i energiklasserna A++ till A. LED livstid c:a 

25 000 timmar. Vit. 903.570.76

 8 Nytt ENHET badrumsmöbler/TVÄLLEN 
tvättställ/GLYPEN tvättställsblandare och 

LINDBYN spegel 3147:- Rödorange/vit. 

093.374.08

 9 TOFTBO badrumsmatta 69:- Polyester. 

B50×L80 cm. Gråvit melerad. 904.222.51

 10 Nytt STORAVAN badrumsset 20:-/3 delar  

i plast. Innehåller: 1 tvålpump, 1 tandborst- 

hållare och 1 bricka. Vit. 704.290.03 

NISSAFORS
Rullvagn

349:-
1

Nytt

TOFTAN
Avfallshink

129:-
6

Ni har ett väldigt aktivt och rörligt liv, vad 
betyder ordet ”hem” för er? ”Det är ett ställe, 

oavsett hur litet det är, som är vårt eget. En plats 

vi alltid kan återvända till. För vila och en snabb 

dusch. Sedan ger vi oss iväg ut igen!" 

Superfunktionell  
badrumsförvaring?  
Det gillar vi! 

ENHET finns både som badrumsmöbler 

och köksmöbler. Det går utmärkt att 
använda kökssortimentet även i en  
badrumsmiljö och vice versa.

Simma, surfa, sova, leva! 21
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ENHET/TVÄLLEN/ 
GLYPEN/LINDBYN
Badrumsmöbler, tvättställ, 
tvättställsblandare och spegel
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STORAVAN
Badrumsset

20:-/3 delar

10

Nytt
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Du behöver inte en en kappsäck med 
pengar eller flera hundra kvadratmeter  
för att ha ett rikt familjeliv. Med ett  
tydligt fokus på enkla och smarta idéer  
och bra förvaring har den här kostnads- 
medvetna barnfamiljen skapat ett trivsamt 
och praktisk hem. Vill du ha tips om hur 
du kan få ditt hem och din budget att 
räcka längre? Bläddra vidare så hittar du 
massor av inspiration. Välkommen in!

 1 NÄVLINGE taklampa 99:- styck i lackat stål. Ø33, H24 cm.  

Vit. 604.048.90

 2 LILLABO tågset med skenor 249:-/45 delar i massiv bok och plast. 

203.300.66

 3 BERGSHULT/PERSHULT vägghylla 179:- styck med folierad yta  

och lackat stål. B80×D20, H30 cm. Vit. 092.907.31

 4 ODDRUN pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. B130×L170 cm. 

Naturfärgad/beige. 403.928.93

Ljust och fint 
med liten 
budget

3

4

NÄVLINGE
Taklampa

99:-/st

1

2 LILLABO
Tågset med skenor

249:-/45 delar

Ljust och fint med liten budget 23
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Med plats för mat  
och människor

2 NÄVLINGE taklampa 198:-
4 TEODORES stolar 1100:-
1 MELLTORP bord 399:-
1 AGAM juniorstol 399:-

2096:-

Hur mycket får man plats med på en begränsad 
yta? Faktiskt överraskande mycket mer än man 
kan tro – det kan du se i det här hemmet. Det 
handlar inte om vilka möbler du har utan om 
hur du använder dem: exempelvis ett matbord 
som även fungerar som skrivbord och som är 
lätt att skjuta åt sidan när det är dags för  
kafferep med nallarna.

 1 NÄVLINGE taklampa 99:- styck i lackat stål. 
Ø33, H24 cm. Vit. 604.048.90

 2 TEODORES stol 275:- styck i plast och lackat 
stål. B46×D54, H80 cm. Sits H45 cm. Vit. 903.509.37

 3 MELLTORP bord 399:- Melaminfolie och lackat 
stål. L125×B75, H74 cm. Vit. 190.117.77

 

 4 OFTAST skål 5:- styck i härdat glas.  
Ø15 cm. Vit. 802.589.15

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

 6 AGAM juniorstol 399:- Lackad yta.  
B41×D43, H79 cm. Sits H52 cm. Vit. 902.535.35

 7 IDÅSEN lådhurts på hjul 995:- Lackat stål. 
B42×D47, H61 cm. Beige. 103.207.27

 8 KRAGSTA soffbord 995:- Lackad yta.  
Ø90, H48 cm. Vit. 202.866.38

 9 SANDARED sittkudde 449:- styck med  
avtagbart överdrag i stickad polyester.  
Ø45, H33 cm. Beige. 003.853.14

2

3

4

5

9

8

IDÅSEN
Lådhurts  
på hjul

995:-

7

AGAM
Juniorstol

399:-
6

1

Ljust och fint med liten budget 25



Med plats för mat  
och människor

2 NÄVLINGE taklampa 198:-
4 TEODORES stolar 1100:-
1 MELLTORP bord 399:-
1 AGAM juniorstol 399:-

2096:-

Hur mycket får man plats med på en begränsad 
yta? Faktiskt överraskande mycket mer än man 
kan tro – det kan du se i det här hemmet. Det 
handlar inte om vilka möbler du har utan om 
hur du använder dem: exempelvis ett matbord 
som även fungerar som skrivbord och som är 
lätt att skjuta åt sidan när det är dags för  
kafferep med nallarna.

 1 NÄVLINGE taklampa 99:- styck i lackat stål. 
Ø33, H24 cm. Vit. 604.048.90

 2 TEODORES stol 275:- styck i plast och lackat 
stål. B46×D54, H80 cm. Sits H45 cm. Vit. 903.509.37

 3 MELLTORP bord 399:- Melaminfolie och lackat 
stål. L125×B75, H74 cm. Vit. 190.117.77

 

 4 OFTAST skål 5:- styck i härdat glas.  
Ø15 cm. Vit. 802.589.15

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

 6 AGAM juniorstol 399:- Lackad yta.  
B41×D43, H79 cm. Sits H52 cm. Vit. 902.535.35

 7 IDÅSEN lådhurts på hjul 995:- Lackat stål. 
B42×D47, H61 cm. Beige. 103.207.27

 8 KRAGSTA soffbord 995:- Lackad yta.  
Ø90, H48 cm. Vit. 202.866.38

 9 SANDARED sittkudde 449:- styck med  
avtagbart överdrag i stickad polyester.  
Ø45, H33 cm. Beige. 003.853.14
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IDÅSEN
Lådhurts  
på hjul
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399:-
6
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 1 VEDDINGE lucka 249:- styck med lackad yta. 
B60×H60 cm. Vit. 402.054.34

 2 Nytt HUVUDROLL plantbullar, växtbaserade 35:- 
500 g. Fryst. 204.835.92

 3 OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 499:--549:-  
/7 delar i rostfritt stål med ett mellanskikt av 
aluminium. Innehåller gryta med lock 5 l, 
gryta med lock 3 l, kastrull med lock 2 l och 
stekpanna Ø28 cm. Stekpanna belagd med 
Teflon® Platinum Plus non-stickbeläggning. 
302.864.16

 4 LÄMPLIG grytgaller 49:- Rostfritt stål.  
L50×B28, H2 cm. 301.110.87

 5 RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat 
björkfaner. L25×B26, H18 cm. Vit. 902.816.18

 6 Nytt KLOCKREN stekstänkskydd 29:-  
Rostfritt stål Ø34 cm. 404.491.68

 7 BEKVÄM rullbord 499:- Massiv björk.  
L58×B50, H85 cm. 302.403.48

 8 SKÅDIS förvaringstavla 129:- Lackad yta. 
B56×H56 cm. Vit. 003.208.03  SKÅDIS tillbehör 
säljs separat. 

 9 KYRRE pall 99:- styck i tonat, klarlackat björk-
faner. B42×D48, H45 cm. 604.169.25

 10 HEMMAHOS matta 199:- styck med lugg i nylon. 
Baksidesbeläggning i gummi. B100×L160 cm. 
Grå. 603.566.91

VEDDINGE
Lucka

249:-/st

1

Avskalat och stilrent. 
De här luckorna ger 
ett lugnt uttryck i ett 
kök där det alltid är 
mycket på gång.

4

2

5

7

6

SKÅDIS
Förvaringstavla

129:-
8

9

HEMMAHOS
Matta

199:-/st

10

Extra förvaring och 
arbetsyta på hjul?  
Det får du med 
BEKVÄM rullbord.

Din frys kan hjälpa dig att minska  
matsvinnet. Så varför inte göra ett riktigt 
storkok av dina favoriträtter eller alltid  
ha en påse med de här supergoda,  
växtbaserade plantbullarna på lager?

Några ser en  
skjutdörr. Andra  
ser den perfekta 
förvaringsplatsen  
för diverse papper  
och läxor.

26  Ljust och fint med liten budget

OUMBÄRLIG
Gryt/-stek-/kastrullset 549:-

499:-/7 delar

3

Nytt lägre pris



 1 VEDDINGE lucka 249:- styck med lackad yta. 
B60×H60 cm. Vit. 402.054.34

 2 Nytt HUVUDROLL plantbullar, växtbaserade 35:- 
500 g. Fryst. 204.835.92

 3 OUMBÄRLIG gryt-/stek-/kastrullset 499:--549:-  
/7 delar i rostfritt stål med ett mellanskikt av 
aluminium. Innehåller gryta med lock 5 l, 
gryta med lock 3 l, kastrull med lock 2 l och 
stekpanna Ø28 cm. Stekpanna belagd med 
Teflon® Platinum Plus non-stickbeläggning. 
302.864.16

 4 LÄMPLIG grytgaller 49:- Rostfritt stål.  
L50×B28, H2 cm. 301.110.87

 5 RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat 
björkfaner. L25×B26, H18 cm. Vit. 902.816.18

 6 Nytt KLOCKREN stekstänkskydd 29:-  
Rostfritt stål Ø34 cm. 404.491.68

 7 BEKVÄM rullbord 499:- Massiv björk.  
L58×B50, H85 cm. 302.403.48

 8 SKÅDIS förvaringstavla 129:- Lackad yta. 
B56×H56 cm. Vit. 003.208.03  SKÅDIS tillbehör 
säljs separat. 

 9 KYRRE pall 99:- styck i tonat, klarlackat björk-
faner. B42×D48, H45 cm. 604.169.25

 10 HEMMAHOS matta 199:- styck med lugg i nylon. 
Baksidesbeläggning i gummi. B100×L160 cm. 
Grå. 603.566.91
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Extra förvaring och 
arbetsyta på hjul?  
Det får du med 
BEKVÄM rullbord.

Din frys kan hjälpa dig att minska  
matsvinnet. Så varför inte göra ett riktigt 
storkok av dina favoriträtter eller alltid  
ha en påse med de här supergoda,  
växtbaserade plantbullarna på lager?

Några ser en  
skjutdörr. Andra  
ser den perfekta 
förvaringsplatsen  
för diverse papper  
och läxor.

26  Ljust och fint med liten budget
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 1 BOMULL metervara 19:-/m 100% mer hållbar 

bomull. B150 cm. Oblekt. 517.251.12

 2 NYMÅNE vägglampa med svängbar arm 299:- 

Lackat stål och aluminium. Ø7 cm. Dimbar. 

Vit. 403.569.08

 3 SÖDERHAMN 3-sitssoffa 3995:- Avtagbar 

klädsel i mer hållbar bomull och polyester. 

B186×D99, H83 cm. Sits H40 cm. FINNSTA vit. 

991.352.55

 4 GODAFTON LED värmeljus, inom-/utomhus  

59:-/6 stycken i plast. Ø4 cm. Batteridriven. 

Naturfärgad. 003.555.76  Batterier säljs separat.

 5 VÄSNAS värmeljushållare 5:- styck i klarglas.  

 Ø6, H6 cm. 602.590.96

7

11
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12

8

2

BOMULL
Metervara

19:-/m

1

SÖDERHAMN
3-sitssoffa

3995:-
3

SÖSDALA
Anslagstavla med clips

99:-
6

9 GURLI
Kuddfodral

29:-

Från vitt till wow!
Dags för en uppdatering hemma? 

Det bästa med att ha en vit bas i 

inredningen är att du enkelt och till 

en överkomlig kostnad kan ge den 

en ny känsla med hjälp av textilier 

och accessoarer.

 6 SÖSDALA anslagstavla med clips 99:-  

Lackat stål. B60×H75 cm. Svart. 804.233.88

 7 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø17 cm. Blå. 804.472.09

 8 KLARASTINA kuddfodral 39:- 100% mer hållbar 

bomull. L50×B50 cm. Svart/vit. 704.438.29

 9 GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar bomull.  

L50×B50 cm. Mörkblå. 004.262.01

 10 VANLIGEN vas 20:- Lackat glas. H11 cm. Ø13 cm. 

Mörkröd. 104.518.36

 11 STJÄRNTULPAN kuddfodral 39:- 100% mer 

hållbar bomull. L50×B50 cm. Mörkblå/röd. 

504.474.42

 12 FÄRGRIK servis 279:-/18 delar i stengods.  

Innehåller: tallrik 27 cm, djup tallrik 24 cm och 

assiett 21 cm, 6 av varje. Mörkturkos. 903.305.72

 13 Nytt TJENA förvaringslåda med lock 49:- 

Papper av minst 80% återvunnet material. 

L35×B32, H32 cm. Blå/lila/mönstrad. 404.678.45

Våra LED värmeljus är brandsäkra, 
barnvänliga och supermysiga. 

TJENA
Förvarings- 
låda med lock

49:-

13

28  Ljust och fint med liten budget
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 1 BOMULL metervara 19:-/m 100% mer hållbar 

bomull. B150 cm. Oblekt. 517.251.12

 2 NYMÅNE vägglampa med svängbar arm 299:- 

Lackat stål och aluminium. Ø7 cm. Dimbar. 

Vit. 403.569.08

 3 SÖDERHAMN 3-sitssoffa 3995:- Avtagbar 

klädsel i mer hållbar bomull och polyester. 

B186×D99, H83 cm. Sits H40 cm. FINNSTA vit. 

991.352.55

 4 GODAFTON LED värmeljus, inom-/utomhus  

59:-/6 stycken i plast. Ø4 cm. Batteridriven. 

Naturfärgad. 003.555.76  Batterier säljs separat.

 5 VÄSNAS värmeljushållare 5:- styck i klarglas.  

 Ø6, H6 cm. 602.590.96
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Från vitt till wow!
Dags för en uppdatering hemma? 

Det bästa med att ha en vit bas i 

inredningen är att du enkelt och till 

en överkomlig kostnad kan ge den 

en ny känsla med hjälp av textilier 

och accessoarer.

 6 SÖSDALA anslagstavla med clips 99:-  

Lackat stål. B60×H75 cm. Svart. 804.233.88

 7 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø17 cm. Blå. 804.472.09

 8 KLARASTINA kuddfodral 39:- 100% mer hållbar 

bomull. L50×B50 cm. Svart/vit. 704.438.29

 9 GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar bomull.  

L50×B50 cm. Mörkblå. 004.262.01

 10 VANLIGEN vas 20:- Lackat glas. H11 cm. Ø13 cm. 

Mörkröd. 104.518.36

 11 STJÄRNTULPAN kuddfodral 39:- 100% mer 

hållbar bomull. L50×B50 cm. Mörkblå/röd. 

504.474.42

 12 FÄRGRIK servis 279:-/18 delar i stengods.  

Innehåller: tallrik 27 cm, djup tallrik 24 cm och 

assiett 21 cm, 6 av varje. Mörkturkos. 903.305.72

 13 Nytt TJENA förvaringslåda med lock 49:- 

Papper av minst 80% återvunnet material. 

L35×B32, H32 cm. Blå/lila/mönstrad. 404.678.45

Våra LED värmeljus är brandsäkra, 
barnvänliga och supermysiga. 
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Förvarings- 
låda med lock
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13
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Från kal vägg till  
effektiv klädförvaring

8 TJENA förvaringslåda med lock 392:-
4 PÄRKLA förvaringsväska 80:-
1 Nytt BOAXEL förvaringskombination 2470:-
6 5 st STAJLIG galje, inom-/utomhus 245:-

3187:-

En bäddsoffa hade kanske varit det givna valet  
i en liten bostad. Men de här föräldrarna ville  
absolut ha en dubbelsäng. Och det fungerar ju 
hur bra som helst. Så kom ihåg: gå på din mag-
känsla när du inreder ditt hem och välj det som 
känns rätt för dig! 

MILSBO
Vitrinskåp

1995:-
8

6

7
10

11

13

9

14

Vänd på sängen så 
blir huvudgaveln en 
rumsavdelare. Smart 
idé, eller hur?

1

2

3

5

4

 1 Nytt TJENA förvaringslåda med lock 49:- styck 
i papper av minst 80% återvunnet material. 
L35×B32, H32 cm. Vit. 404.693.02

 2 PÄRKLA förvaringsväska 20:- styck i polypropen. 
 B55×D49, H19 cm. 503.953.82

 3 Nytt BOAXEL förvaringskombination 2470:- 
Lackat stål och folierad yta. B242×D40, H201 cm.  
Vit. 293.323.82

 4 STAJLIG galge, inom-/utomhus 49:-/5 stycken  
i lackat stål. B41 cm. Vit. 002.914.19

 5 PLURING klädöverdrag 20:-/set om 3 i PEVA. 
Storlekar: 2 st 60x105 cm och 1 st 60x130 cm. 
Transparent vit. 102.872.52

 6 INGALILL kuddfodral 59:- 100% mer hållbar 
bomull. L50×B50 cm. Vit/mörkgrå randig. 
804.326.65

 7 PLATSA öppen hyllsektion 300:- Lackat stål. 
Stomme B80×D40, H40 cm. Vit. 104.525.48

 8 MILSBO vitrinskåp 1995:- Lackat stål och härdat 
glas. B73×D42, H175 cm. Låsbart. Vit. 003.964.16

 9 NYMÅNE golv-/läslampa 399:- styck i lackat 
stål och aluminium. H170 cm. Vit. 803.367.58

 10 JOFRID kuddfodral 149:- styck i mer hållbar 
bomull och lin. L65×B65 cm. Naturfärgad. 
603.957.77

 11 KONSTANSE kudde 49:- Fodral i 100% mer 
hållbar bomull. Stoppning i polyesterfiber. 
L40×B40 cm. Vit/mörkgrå. 204.326.68

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

 13 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer hållbar 
bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott 
L50×B60 cm. Vit. 903.185.51

 14 LINDELSE matta, lång lugg 1295:-  
Lugg i polypropen. Baksidesbeläggning   
i syntetisk latex. B170×L240 cm.  
Naturfärgad/ beige. 103.908.57

MALM
Sängstomme, hög  
med 2 sänglådor

2595:-
12

Ljust och fint med liten budget 31

Gardiner i stället för  
garderobsdörrar? En bra 
lösning för både rummet 
och din budget.



Från kal vägg till  
effektiv klädförvaring

8 TJENA förvaringslåda med lock 392:-
4 PÄRKLA förvaringsväska 80:-
1 Nytt BOAXEL förvaringskombination 2470:-
6 5 st STAJLIG galje, inom-/utomhus 245:-

3187:-

En bäddsoffa hade kanske varit det givna valet  
i en liten bostad. Men de här föräldrarna ville  
absolut ha en dubbelsäng. Och det fungerar ju 
hur bra som helst. Så kom ihåg: gå på din mag-
känsla när du inreder ditt hem och välj det som 
känns rätt för dig! 
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 1 Nytt TJENA förvaringslåda med lock 49:- styck 
i papper av minst 80% återvunnet material. 
L35×B32, H32 cm. Vit. 404.693.02

 2 PÄRKLA förvaringsväska 20:- styck i polypropen. 
 B55×D49, H19 cm. 503.953.82

 3 Nytt BOAXEL förvaringskombination 2470:- 
Lackat stål och folierad yta. B242×D40, H201 cm.  
Vit. 293.323.82

 4 STAJLIG galge, inom-/utomhus 49:-/5 stycken  
i lackat stål. B41 cm. Vit. 002.914.19

 5 PLURING klädöverdrag 20:-/set om 3 i PEVA. 
Storlekar: 2 st 60x105 cm och 1 st 60x130 cm. 
Transparent vit. 102.872.52

 6 INGALILL kuddfodral 59:- 100% mer hållbar 
bomull. L50×B50 cm. Vit/mörkgrå randig. 
804.326.65

 7 PLATSA öppen hyllsektion 300:- Lackat stål. 
Stomme B80×D40, H40 cm. Vit. 104.525.48

 8 MILSBO vitrinskåp 1995:- Lackat stål och härdat 
glas. B73×D42, H175 cm. Låsbart. Vit. 003.964.16

 9 NYMÅNE golv-/läslampa 399:- styck i lackat 
stål och aluminium. H170 cm. Vit. 803.367.58

 10 JOFRID kuddfodral 149:- styck i mer hållbar 
bomull och lin. L65×B65 cm. Naturfärgad. 
603.957.77

 11 KONSTANSE kudde 49:- Fodral i 100% mer 
hållbar bomull. Stoppning i polyesterfiber. 
L40×B40 cm. Vit/mörkgrå. 204.326.68

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

 13 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer hållbar 
bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott 
L50×B60 cm. Vit. 903.185.51

 14 LINDELSE matta, lång lugg 1295:-  
Lugg i polypropen. Baksidesbeläggning   
i syntetisk latex. B170×L240 cm.  
Naturfärgad/ beige. 103.908.57
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Gardiner i stället för  
garderobsdörrar? En bra 
lösning för både rummet 
och din budget.



Redo för skolstart

2 HÅRTE LED arbetslampa 258:-
1 TJENA skrivbordsställ 49:-
1 PÅHL skrivbord 699:-
1 ÖRFJÄLL skrivbordsstol för barn 399:-

1405:-

 1 UPPLYST LED vägglampa 149:- Plast. B28×D9, 
H27 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-
lampor i energiklasserna A++ till A. LED livstid 
c:a 25 000 timmar. Fjäril ljusblå.  604.403.41

 2 DJUNGELSKOG mjukdjur, tiger 149:- Polyester. 
L70 cm. 704.085.81

 3 SLÄKT sängstomme med förvaring 2495:- 
Lackad yta. B96×L206, H91 cm. Bäddmått 
90×200 cm. LURÖY ribbotten är inräknad i  
priset men plockas separat. Vit. 292.919.56

 4 KÄPPHÄST påslakanset 149:- 100% mer håll-
bar bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott 
L50×B60 cm. Leksaker gul. 604.557.28

 5 MINNEN växasäng med ribbotten 1195:-  
Lackat stål. B85×L135–206, H92 cm.  
Bäddmått 80×130/165/200 cm. LURÖY ribbotten 
är inräknad i priset men plockas separat. 
Turkos. 693.237.57  Madrass säljs separat.

 6 TROFAST stomme 549:- Folierad yta.  
B99×D44, H56 cm. Vit. 801.538.00   
TROFAST backar säljs separat.

 7 HÅRTE LED arbetslampa 129:- styck i lackat stål 
och aluminium. H32 cm. Denna ljusarmatur 
har inbyggda LED-lampor i energiklasserna 
A++ till A. LED livstid c:a 25 000 timmar.  
Vit/silverfärgad. 102.382.71

 8 TJENA skrivbordsställ 49:- Papper av minst 
80% återvunnet material. Innehåller 5 förvarings-
lådor, 1 st 8,2x8,2x5 cm, 1 st 8,2x8,2x9 cm,  
1 st 8,2x8,2x13 cm, 1 st 24,6x8,8x17 cm  
och 1 st 25x17,5x2,8 cm. Vit. 603.954.52

 9 PÅHL skrivbord 699:- Lackad yta och lackat 
stål. B128×D58 cm. H59/66/72 cm.  
Vit. 891.289.53

 10 ÖRFJÄLL skrivbordsstol för barn 399:- 
Polyester och lackat stål. Sits B39×D34,  
H38–49 cm. Vit/VISSLE blå/grön. 604.417.79

8

9

10

7

Lillasyster går ingenstans utan sin nya ballerina-
kjol och storasyster längtar efter att få börja 
skolan. Genom att utnyttja varje centimeter av 
det här rummet finns det gott om plats för bägge 

syskonen och deras olika behov.

4

5

2

SLÄKT

Sängstomme med förvaring

2495:-
3

TROFAST

Stomme

549:-
6

UPPLYST

LED vägglampa

149:-

1

32 Ljust och fint med liten budget



Redo för skolstart

2 HÅRTE LED arbetslampa 258:-
1 TJENA skrivbordsställ 49:-
1 PÅHL skrivbord 699:-
1 ÖRFJÄLL skrivbordsstol för barn 399:-

1405:-

 1 UPPLYST LED vägglampa 149:- Plast. B28×D9, 
H27 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-
lampor i energiklasserna A++ till A. LED livstid 
c:a 25 000 timmar. Fjäril ljusblå.  604.403.41

 2 DJUNGELSKOG mjukdjur, tiger 149:- Polyester. 
L70 cm. 704.085.81

 3 SLÄKT sängstomme med förvaring 2495:- 
Lackad yta. B96×L206, H91 cm. Bäddmått 
90×200 cm. LURÖY ribbotten är inräknad i  
priset men plockas separat. Vit. 292.919.56

 4 KÄPPHÄST påslakanset 149:- 100% mer håll-
bar bomull. Påslakan B150×L200 cm. Örngott 
L50×B60 cm. Leksaker gul. 604.557.28

 5 MINNEN växasäng med ribbotten 1195:-  
Lackat stål. B85×L135–206, H92 cm.  
Bäddmått 80×130/165/200 cm. LURÖY ribbotten 
är inräknad i priset men plockas separat. 
Turkos. 693.237.57  Madrass säljs separat.

 6 TROFAST stomme 549:- Folierad yta.  
B99×D44, H56 cm. Vit. 801.538.00   
TROFAST backar säljs separat.

 7 HÅRTE LED arbetslampa 129:- styck i lackat stål 
och aluminium. H32 cm. Denna ljusarmatur 
har inbyggda LED-lampor i energiklasserna 
A++ till A. LED livstid c:a 25 000 timmar.  
Vit/silverfärgad. 102.382.71

 8 TJENA skrivbordsställ 49:- Papper av minst 
80% återvunnet material. Innehåller 5 förvarings-
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kjol och storasyster längtar efter att få börja 
skolan. Genom att utnyttja varje centimeter av 
det här rummet finns det gott om plats för bägge 
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SLÄKT

Sängstomme med förvaring
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TROFAST

Stomme
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LED vägglampa
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När händer ska tvättas  
och tänder borstas

2 FRIHULT tak-/vägglampa 398:- 

1 LINDBYN spegel 499:-

1  GODMORGON/ODENSVIK/BROGRUND  

kommod med 2 lådor, tvättställ  

och tvättställsblandare 3090:-

3987:-

 1 FRIHULT tak-/vägglampa 199:- Glas och  

aluminium. Skärm Ø16 cm. Rostfritt stålfärg. 

204.315.60

 2 Nytt LINDBYN spegel 499:- Spegelglas och 

aluminium. Ø80 cm. Svart. 504.586.14

 3 EKOLN tvålkopp 19:- Stengods. L13×B9 cm. 

Mörkgrå/vit. 604.416.18

 4 EKOLN tandborstställ 29:- Stengods.  

H11 cm. Mörkgrå/vit. 004.416.21

 5 GODMORGON kommod med 2 lådor/

ODENSVIK tvättställ/BROGRUND tvättställs-

blandare 3090:- B83×D49, H64 cm.  

Vit. 093.851.21

 6 Nytt VESKEN rullvagn 89:- Plast.  

B54×D18, H71 cm. Vit. 004.712.22

 7 HYLLIS hylla, inom-/utomhus 129:-  

Förzinkat stål. B60×D27, H140 cm. 002.785.78

 8 HYLLIS klädsel, inom-/utomhus 40:- Polyeten. 

L27×B60, H140 cm. Transparent. 804.302.04

 9 Nytt BOAXEL väggmonterad förvarings- 

kombination 660:- Lackat stål och folierad yta.  

B82×D40, H201 cm. 693.855.71

 10 SORTERA avfallskärl med lock 89:- styck i plast. 

B41×D55, H45 cm. Rymd 60 l. Vit. 702.558.99

BOAXEL
Väggmonterad  
förvarings- 
kombination

660:-

Nytt

9

1

2

3 4

5

7

10

Tvätten förbrukar en hel del vatten – inte 
minst när man har småbarn. Om du alltid  
tvättar med full maskin kan du minska 
både vatten- och energiförbrukningen.
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8 HYLLIS
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129:-
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36  Ljust och fint med liten budget Ljust och fint med liten budget  37

 1 SAMLA låda 49:- styck i plast. B56×D39,  

H28 cm. 45 l. Transparent. 301.029.74

 2 PLATSA/FONNES förvaringskombination 

2895:- B160×D42, H181 cm. Vit. 593.362.70  
Handtag säljs separat. 

 3 UGILT matta, slätvävd 249:- styck i jute  

och mer hållbar bomull. B80×L150 cm.  

Svart/beige. 604.187.74

 4 Nytt EKET väggskåp med 2 lådor 480:-  

Folierad yta. B35×D35, H35 cm. EKET väggskena 

är inräknad i priset men plockas separat.  

Vit. 693.293.87

 5 NISSEDAL spegel 299:- Spegelglas och folierad 
yta. B40×H150 cm. Vit. 303.203.16

 6 SVENSÅS anslagstavla 99:- styck i lackat stål. 
B40×L60 cm. Svart. 204.403.62

 7 SVENSÅS anslagstavla med nålar 99:- styck  

i kork. B35×L60 cm. Mörkbrun. 204.233.91

 8 MALMBÄCK displayhylla 49:- styck i lackat
    stål. L60×D12 cm. Vit. 204.462.36

 9 BEKVÄM köksstege/pall 159:- Betsad, klarlackad 
massiv asp. B43×D39, H50 cm. Vit. 401.788.88

PLATSA
Förvaringskombination

2895:-
2

Den här kompakta lägenheten känns alltid trygg och välorganiserad. 

Väggmonterad och helvit förvaring gör ett bra jobb i hallen och ger 

varje sko, nyckel, jacka och skolväska en egen parkeringsplats  

samtidigt som den är ljus och inbjudande. Välkommen hem!

EKET
Väggskåp  
med 2 lådor

480:-

4

3
5

1

6

8

7

BEKVÄM
Köksstege/pall

159:-
9

När det inte räcker att 
stå på tå kan man ta 
hjälp av den här pallen. 
Den är också bra att 
sitta på när man ska  
ta på sig skorna.



36  Ljust och fint med liten budget Ljust och fint med liten budget  37

 1 SAMLA låda 49:- styck i plast. B56×D39,  

H28 cm. 45 l. Transparent. 301.029.74

 2 PLATSA/FONNES förvaringskombination 

2895:- B160×D42, H181 cm. Vit. 593.362.70  
Handtag säljs separat. 

 3 UGILT matta, slätvävd 249:- styck i jute  

och mer hållbar bomull. B80×L150 cm.  

Svart/beige. 604.187.74

 4 Nytt EKET väggskåp med 2 lådor 480:-  

Folierad yta. B35×D35, H35 cm. EKET väggskena 

är inräknad i priset men plockas separat.  

Vit. 693.293.87

 5 NISSEDAL spegel 299:- Spegelglas och folierad 
yta. B40×H150 cm. Vit. 303.203.16

 6 SVENSÅS anslagstavla 99:- styck i lackat stål. 
B40×L60 cm. Svart. 204.403.62

 7 SVENSÅS anslagstavla med nålar 99:- styck  

i kork. B35×L60 cm. Mörkbrun. 204.233.91

 8 MALMBÄCK displayhylla 49:- styck i lackat
    stål. L60×D12 cm. Vit. 204.462.36

 9 BEKVÄM köksstege/pall 159:- Betsad, klarlackad 
massiv asp. B43×D39, H50 cm. Vit. 401.788.88

PLATSA
Förvaringskombination

2895:-
2

Den här kompakta lägenheten känns alltid trygg och välorganiserad. 

Väggmonterad och helvit förvaring gör ett bra jobb i hallen och ger 

varje sko, nyckel, jacka och skolväska en egen parkeringsplats  

samtidigt som den är ljus och inbjudande. Välkommen hem!

EKET
Väggskåp  
med 2 lådor

480:-

4

3
5

1

6

8

7

BEKVÄM
Köksstege/pall

159:-
9

När det inte räcker att 
stå på tå kan man ta 
hjälp av den här pallen. 
Den är också bra att 
sitta på när man ska  
ta på sig skorna.



Dags att bygga bo 39

 1 KAFFEBÖNA kruka 199:- Bambu och plast. Innerkruka max. Ø24, H26 cm. Handgjord. 804.287.67

 2 ARKELSTORP fönsterbord 995:- Betsad, klarlackad massiv furu. B80×D40, H75 cm. Svart. 902.785.88

 3 RIKLIG tekanna 99:- Glas, rostfritt stål och plast.  1,5 l. H13 cm. 901.500.71

 4 KNAGGLIG låda 99:- Obehandlad massiv furu. B46×D31, H25 cm. 702.923.59

 5 STRIMMIG mugg 29:- styck i stengods. Färgad glasyr.  36 cl. Grå. 704.431.84

 6 STRIMMIG serveringsfat 79:- Flintgods. Färgad glasyr. Ø29 cm. Grå. 004.378.84

Dags att bygga bo
En vision, massor av energi och en deadline: tre viktiga 
faktorer för alla gör-det-själv-renoveringar. De här nyblivna 
föräldrarna kan berätta mer! Med hjälp från sina vänner 
förvandlade de sin tvåa till ett mysigt hem som stod klart 
precis innan bebisen kom. Följ med in och se hur det blev.

6 STRIMMIG
Serveringsfat

79:-

3

5

4

1

ARKELSTORP
Fönsterbord

995:-
2
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40 Dags att bygga bo Dags att bygga bo 41

 1 KNIXHULT bordslampa 299:- Klarlackad bambu. 

Ø26, H37 cm. Handgjord. 703.585.24 

 2 Nytt ÅSVEIG kuddfodral 79:- 100% mer hållbar 

bomull. L40×B65 cm. Mörkbeige. 104.765.73

 3 VIGDIS kuddfodral 59:- 100% ramie.  

L50×B50 cm. Mörk gyllenbrun. 004.565.42

 4 BUSKBO fåtölj 1295:- Klarlackad rotting. 

B72×D63, H75 cm. Sits H32 cm. DJUPVIK fåtölj-

plymå, säljs separat. 704.343.11

 5 MELHOLT matta, slätvävd 699:- Jute och ull. 

B133×L195 cm. Handgjord. Naturfärgad/blå. 

404.080.21

 6 HULTET fat 49:- Klarlackad bambu. Ø30 cm. 

Handgjord. 400.651.60

 7 FABRIKÖR vitrinskåp 1495:- Lackat stål och 

härdat glas. B57×D47, H150 cm. Låsbart. 

Mörkgrå. 002.422.78

 8 KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:- Bambu.  

Ø25, H45 cm. Handgjord. 904.275.26

 9 NORRÅKER bänk 599:- Betsad, klarlackad 

massiv björk. L103×B29, H45 cm. 604.289.90 

Steg 1: Planera. Vi ville att vårt hem skulle kännas varmt och inbjudande. 

Men hur lyckas man med det? Ingen aning! Vi började samla exempel 

på färger och texturer vi gillade. Det hjälpte till att avgränsa urvalet till 

dova, jordnära toner och naturmaterial.

6

3

BUSKBO
Fåtölj

1295:-
4

8 KAFFEBÖNA
Dekorationsvas

199:-

9 NORRÅKER
Bänk

599:-

KNIXHULT
Golvlampa

599:-
1

Bambu är lätt att älska! 

Ett vackert och förnybart 

material med ett ljust och 

naturligt utseende.

Underbar matta! Handvävd med 
kärlek, i naturlig jute och ull.

2 ÅSVEIG
Kuddfodral

79:-

Nytt

5 MELHOLT
Matta, slätvävd

699:-

FABRIKÖR
Vitrinskåp

1495:-
7
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Dags att bygga bo 43

Steg 2: Möblera. Många av möblerna kommer från vår förra lägenhet. 

Sedan har vi lagt till en del prydnadssaker och accessoarer, plus några 

andra föremål för att göra utrymmet mer flexibelt. Ta soffborden till 

exempel. När bebisen behöver plats för lek på golvet är det bara att 

flytta dem åt sidan.

När det kommer gäster är det 

bra att ha extra sittplatser som 

inte tar så mycket plats.

Hur får man linnegardinerna 

så där charmigt skrynkliga? 

Tvätta, torktumla, häng upp. 

Hur lätt som helst! 

 1 STOCKSUND 3-sitssoffa 4295:- Avtagbar klädsel i 

bomull och polyester. Tonad, lackad massiv björk. 

B199×D97, DH84 cm. Sits H46 cm. NOLHAGA 

gråbeige/ljusbrun. 890.338.13

 2 HAVSTA skåp med sockel 1695:- styck i betsad, 

klarlackad massiv furu. B81×D37, H134 cm. 

Mörkbrun. 292.750.94

 3 SKURUP golv-/läslampa 299:- Lackat stål.  

H170 cm. Svart. 003.566.32

 4 YPPERLIG soffbord 399:- Klarlackad björk och 

stål. Ø50, H40 cm. Mörkgrå. 903.465.92

 5 LOHALS matta, slätvävd 1295:- 100% jute. 

B200×L300 cm. Naturfärgad. 002.773.95

 6 INGRUN pläd 79:- styck i akryl och mer hållbar 

bomull. B130×L170 cm. Grå. 204.093.90

 7 HAVSTA vitrinskåp med skjutdörrar 2995:- 

Betsad, klarlackad massiv furu och härdat glas. 

B121×D37, H134 cm. Mörkbrun. 092.751.13

 8 ALSEDA pall 299:- styck i bananfiber.  

Ø60, H18 cm. 200.339.19

 9 SANELA kuddfodral 99:- 100% mer hållbar 

bomullssammet. L65×B65 cm. Ljus olivgrön. 

304.565.31

 10 SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. 

Ø54, H39 cm. Handgjord. 303.949.44

 11 GAMLEHULT fotpall med förvaring 799:- 

Rotting och lackat stål. Ø62, H36 cm. 104.343.09

42 Dags att bygga bo
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Korg
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11 GAMLEHULT
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med förvaring
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HAVSTA
Vitrinskåp med sockel

2995:-
7

2

3

8

9

54



Dags att bygga bo 43

Steg 2: Möblera. Många av möblerna kommer från vår förra lägenhet. 

Sedan har vi lagt till en del prydnadssaker och accessoarer, plus några 

andra föremål för att göra utrymmet mer flexibelt. Ta soffborden till 

exempel. När bebisen behöver plats för lek på golvet är det bara att 

flytta dem åt sidan.

När det kommer gäster är det 

bra att ha extra sittplatser som 

inte tar så mycket plats.

Hur får man linnegardinerna 

så där charmigt skrynkliga? 

Tvätta, torktumla, häng upp. 

Hur lätt som helst! 

 1 STOCKSUND 3-sitssoffa 4295:- Avtagbar klädsel i 

bomull och polyester. Tonad, lackad massiv björk. 

B199×D97, DH84 cm. Sits H46 cm. NOLHAGA 

gråbeige/ljusbrun. 890.338.13

 2 HAVSTA skåp med sockel 1695:- styck i betsad, 

klarlackad massiv furu. B81×D37, H134 cm. 

Mörkbrun. 292.750.94

 3 SKURUP golv-/läslampa 299:- Lackat stål.  

H170 cm. Svart. 003.566.32

 4 YPPERLIG soffbord 399:- Klarlackad björk och 

stål. Ø50, H40 cm. Mörkgrå. 903.465.92

 5 LOHALS matta, slätvävd 1295:- 100% jute. 

B200×L300 cm. Naturfärgad. 002.773.95

 6 INGRUN pläd 79:- styck i akryl och mer hållbar 

bomull. B130×L170 cm. Grå. 204.093.90

 7 HAVSTA vitrinskåp med skjutdörrar 2995:- 

Betsad, klarlackad massiv furu och härdat glas. 

B121×D37, H134 cm. Mörkbrun. 092.751.13

 8 ALSEDA pall 299:- styck i bananfiber.  

Ø60, H18 cm. 200.339.19

 9 SANELA kuddfodral 99:- 100% mer hållbar 

bomullssammet. L65×B65 cm. Ljus olivgrön. 

304.565.31

 10 SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. 

Ø54, H39 cm. Handgjord. 303.949.44

 11 GAMLEHULT fotpall med förvaring 799:- 

Rotting och lackat stål. Ø62, H36 cm. 104.343.09

42 Dags att bygga bo

STOCKSUND
3-sitssoffa

4295:-
1

10 SNIDAD
Korg

299:-

11 GAMLEHULT
Fotpall  
med förvaring

799:-

6 INGRUN
Pläd

79:-/st

HAVSTA
Vitrinskåp med sockel

2995:-
7

2

3

8

9

54



Dags att bygga bo 45

Steg 3: Improvisera. Nytt kök? Nä, inte direkt. Alla basfunktioner  

fanns redan på plats, men vi bytte ut några grejer och fixade lite extra  

förvaring. Man kan inte tro att det är samma kök – och det visar vad 

som är möjligt när man jobbar med det man redan har.

 1 HEKTAR taklampa 199:- styck i lackat stål.  

Ø22, H26 cm. Mörkgrå. 803.903.59

 2 TUTEMO öppet skåp 279:- styck med ask- 

folierad yta. B40×D36,6, H40 cm. 603.498.27 
 3 METOD/LERHYTTAN bänkskåp med 3 lådor 

2593:- styck i melaminfolie, lackat stål och 

betsad, klarlackad massiv ask/askfaner. 

B60×D62, H88 cm. 592.600.29   

Handtag säljs separat.

 4 VARDAGEN burk med lock 39:- styck i klarglas 

och silikongummi. Ø15, H18 cm. Rymd 1,9 l. 

002.919.28

 5 APTITLIG slaktarblock 149:- Bambu.  

L45×B36 cm. Tjocklek 33 mm. 002.334.29

 6 VÖRDA kockkniv 99:- Rostfritt stål, plast och 

syntetiskt gummi. Knivbladets längd: 20 cm. 

L34 cm. 202.892.36
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Steg 3: Improvisera. Nytt kök? Nä, inte direkt. Alla basfunktioner  
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Steg 4: Prioritera. Vår kompakta bostad har lärt oss att man alltid kan 

skapa plats för det som är viktigt. Som vårt matbord. Det har plats för 

åtta personer och kändes lite onödigt stort. Men det har varit guld värt 

när familj och vänner kommer på besök.  

 1 Nytt GLADELIG skål 99:-/4 stycken i stengods.  

Färgad lasyr. Ø14 cm. Grå. 904.571.65

 2 FULLTALIG ljusstake 99:-/set om 3 i lackat  

aluminium.  Innehåller 3 ljusstakar H10, 15  

och 20 cm. Svart. 403.421.34

 3 Nytt DYTÅG gardiner 599:-/par 100% lin. 

B145×L250 cm. Beige. 004.811.41

 4 RAMSBORG ram 249:- Betsat massivt trä och 

plast. Bildmått B50×H70 cm. Brun. 004.784.07

 5 MOSSLANDA tavelhylla 79:- styck med folierad 

yta. L115×D12 cm. Svart. 702.921.04

 6 Nytt HEMNES vitrinskåp med 3 lådor 2995:- 

styck i betsad, klarlackad massiv furu och här-

dat glas. B90×D37, H197 cm. Svartbrun/ljus-

brun. 504.522.97

 7 KNIXHULT taklampa 549:- Klarlackad bambu. 

Ø40, H53 cm. Handgjord. 404.048.86

 8 YNGVAR stol 895:- styck i betsat, klarlackat 

faner och rostfritt stål. B53×D51, H71 cm. Sits 

H46 cm. Antracit. 804.176.36

 9 SKOGSTA matbord 5995:- Klarlackad akacia. 

L235×B100, H73 cm. Svart/naturfärgad. 

704.192.64 

En tavelhylla är en ”levande galleri-
vägg” som är enkel att uppdatera 
när du känner för lite omväxling.

SKOGSTA
Matbord

5995:-
9
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Tavelhylla

79:-/st
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7 KNIXHULT
Taklampa

549:-

2 FULLTALIG
Ljusstake

99:-/set om 3
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8

DYTÅG
Gardiner

599:-/par

3

Nytt

1 GLADELIG
Skål 

99:-/4 st

Nytt

Den här lampskärmen är handgjord 

med bitar av bambu som annars 

skulle ha kasserats, vilket ger varje 

skärm ett unikt mönster.
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Steg 5: Tänk långsiktigt. Det var ingen barnlek att hinna få  
bebisens sovplats klar, men vi klarade det. Idén var enkel: en lugn  
och könsneutral vrå, med möbler som antingen kan växa med barnet,  
återanvändas för ett eventuellt syskon eller flyttas till en annan plats  
i hemmet senare. 

Hurra! Ett skötbord som kan  
förvandlas till en byrå. Men  
oavsett hur möbeln används  
ska den förankras i väggen.

En vanlig bekväm fåtölj fungerar toppen 
vid amning och/eller flaskmatning. När 
barnet blir större fungerar fåtöljens 
neutrala klädsel lika bra i vardagsrummet.

 1 Nytt JÄTTELIK mjukdjur, dinosaurie 69:- 
Polyester. L55 cm. Brontosaurus. 304.711.69

 2 RÖDHAKE påslakanset för spjälsäng 169:- 
100% mer hållbar bomull. Påslakan B110×L125 cm. 
Örngott B35×L55 cm. Vit/beige.  304.401.73

 3 UPPLYST LED vägglampa 149:- styck i plast. 
B30×H19 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 
LED-lampor i energiklasserna A++ till A.  
LED livstid c:a 25 000 timmar. Vit. 304.245.16

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

 5 SUNDVIK skötbord/byrå 1495:- Betsad,  
klarlackad massiv furu. B79×D51/87,  
H99/108 cm. Gråbrun. 504.240.06   
VÄDRA skötbädd och överdrag säljs separat. 

 6 TÄRNABY bordslampa 249:- Stål och glas.  
Ø15, H25 cm. Dimbar. Mörkröd. 304.575.21

 7 FLISAT väggförvaring 149:- styck i tonad, 
klarlackad massiv furu. B70×D9, H16 cm. 
002.907.78

 8 GRÖNLID fåtölj 2295:- Avtagbar klädsel i 
polyester. B87×D84, H90 cm. Sits H45 cm. 
LJUNGEN mellangrå. 292.759.56

 9 SUNDVIK spjälsäng 995:- Betsad, klarlackad 
massiv bok. B67×L125, H85 cm. Bäddmått 
60×120 cm. Gråbrun. 702.485.64   
Madrass säljs separat. 

 10 LENAST spjälskydd 179:- Tyg i lyocell  
och mer hållbar bomull. Fyllning i polyester.  
B60×L120 cm. Vit/grå. 904.539.02
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 1 AINA metervara 89:-/m 100% lin. B150 cm.  

Grå. 901.598.87

 2 VÅRELD överkast 399:- 100% mer hållbar bomull. 

B230×L250 cm. Mörkgrå. 603.464.47

 3 SAGSTUA sängstomme 1795:- Lackat stål. 

B188×L208, H140 cm. Bäddmått 180×200 cm. 

SKORVA mittbalk är inräknad i priset men 

plockas separat. Svart. 492.688.94  Madrasser 

säljs separat. 

 4 Nytt PUDERVIVA påslakanset 899:- 100% lin. 

Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm. 

Mörkblå. 104.671.73

 5 PINNIG hängare med 3 krokar 199:- styck i 

lackat stål och aluminium. B79×D17, H16 cm. 

Svart. 003.297.90

 6 FLÅDIS korg 69:- Klarlackat sjögräs.  

Ø25, H18-32 cm. Handgjord. 603.221.73

 7 ODDRUN pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Grå. 303.957.93

 8 NÄVLINGE LED arbetslampa 149:- Lackat stål. 

H52 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-

lampor i energiklasserna A++ till A. LED livstid 

c:a 25 000 timmar. Svart. 804.044.22

 9 VILTO pall med förvaring 299:- Klarlackad 

massiv björk och polyester. B48×D30, H45 cm. 

403.444.49

Den här skira gardinen delar av 

sovrummet och ger känslan av 

ett separat utrymme samtidigt 

som man har bebisen nära.

Linne blir ännu vackrare med tiden.  
Extra bra är att lin är en naturlig  
och förnybar fiber.

SAGSTUA
Sängstomme

1795:-
3
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 förvaring

299:-

6 FLÅDIS
Korg

69:-
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7

5
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Steg 7: Uppdatera. Lite väggfärg, några extra hyllor och nya hand-

dukar kan göra en enorm skillnad – här innebar det en förvandling 

från ett trött och slitet badrum till en uppfräschad oas.

EKOLN
Tvålpump

49:-
6

RAKKESTAD
Garderob med 2 dörrar

995:-
1

7

8

3

GODMORGON/ODENSVIK/DALSKÄR
Kommod med 2 lådor, tvättställ  
och tvättställsblandare

3190:-
9

4 FLODALEN
Badhandduk

139:-/st

Nytt

5

Bakom den här handdukens choklad-
bruna nyans döljer sig en färgnings-
metod som förbrukar mindre vatten  
och energi.

 1 RAKKESTAD garderob med 2 dörrar 995:- 

Folierad yta. B79×D55, H176 cm. 1 klädstång 

och 1 hyllplan medföljer. Svartbrun. 504.537.58

 2 VILTO hylla 599:- styck i klarlackad massiv 

björk. B46×D26, H150 cm. 903.444.56

 3 SKUGGIS krok 49:- Klarlackad bambu. 

B6,4×D2, H11 cm. 203.501.63

 4 Nytt FLODALEN badhandduk 139:- styck 

i 100% mer hållbar bomull. B70×L140 cm. 

Mörkbrun. 504.691.32

 5 EKOLN tandborstställ 29:- Stengods. H11 cm. 

Mörkgrå. 004.416.21

 6 EKOLN tvålpump 49:- Stengods. Rymd 300 ml. 

H11 cm. Mörkgrå. 404.416.19

 7 FRIHULT vägglampa 299:- styck i glas, aluminium 

och rostfritt stål. Ø14, H26,5 cm. 404.316.01

 8 LANGESUND spegel 199:- Spegelglas och  

aluminium. Ø50 cm. Beige. 304.466.22

 9 GODMORGON kommod med 2 lådor/
ODENSVIK tvättställ/DALSKÄR  tvättställs- 

blandare 3190:- B83×D49, H64 cm. Handtag 

medföljer. Brunlaserat askmönster. 

093.203.80

2 VILTO
Hylla

599:-/st
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Tonårsfamiljen 55

 1 RISBYN taklampskärm 149:- Rispapper, björkfaner och stål. Ø57, H64 cm. Lökformad. Vit. 104.040.91  Upphäng säljs separat.
 2 Nytt OMTÄNKSAM stol 995:- styck i lackad massiv björk och björkfaner. B53×D50, H79 cm. Sits H47 cm. Ljusgrå. 504.743.41
 3 BERTIL stoldyna 29:- styck med slityta i akryl och polyester. Stoppning i polyeter. Ø33 cm. Grå. 301.419.75
 4 YPPERLIG bord 2495:- Klarlackat askfaner och massiv björk. L200×B90, H74 cm. 803.465.83
 5 EKET väggmonterad hyllsektion 180:- Folierad yta. B35×D35, H35 cm. EKET väggskena är inräknad i priset men plockas separat. Vitlaserad ekeffekt. 392.862.66
 6 OMTÄNKSAM vas 99:- Glas. Ø14,5, H18 cm. Ljusgrå. 904.190.41
 7 EKET skåp med 2 lådor 850:- styck med folierad yta. B70×D35, H35 cm. Vit. 003.339.47
 8 BESTÅ förvaringskombination 770:- Folierad yta. B60×D42, H64 cm. Vitlaserad ekeffekt/NOTVIKEN grågrön. 

Tonårsfamiljen
Här har vi en familj med två smarta tonåringar som är så 
olika varandra de kan bli.  Nu, de sista åren innan de flyttar 
hemifrån, börjar de få en försmak av den frihet och det  
ansvar som väntar. Generation Z börjar bli vuxna, i ett hem, 
som matchar både deras och föräldrarnas behov. 

Även förvaringen kan bli ett statement! 
Mixa och matcha väggmonterade skåp i 
olika storlekar, former och färger, för att 
skapa en helt egen lösning.

RISBYN
Taklampskärm

149:-
1

2
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EKET
Väggmonterad  
hyllsektion

180:-

5
6

8

7
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 2 Nytt OMTÄNKSAM stol 995:- styck i lackad massiv björk och björkfaner. B53×D50, H79 cm. Sits H47 cm. Ljusgrå. 504.743.41
 3 BERTIL stoldyna 29:- styck med slityta i akryl och polyester. Stoppning i polyeter. Ø33 cm. Grå. 301.419.75
 4 YPPERLIG bord 2495:- Klarlackat askfaner och massiv björk. L200×B90, H74 cm. 803.465.83
 5 EKET väggmonterad hyllsektion 180:- Folierad yta. B35×D35, H35 cm. EKET väggskena är inräknad i priset men plockas separat. Vitlaserad ekeffekt. 392.862.66
 6 OMTÄNKSAM vas 99:- Glas. Ø14,5, H18 cm. Ljusgrå. 904.190.41
 7 EKET skåp med 2 lådor 850:- styck med folierad yta. B70×D35, H35 cm. Vit. 003.339.47
 8 BESTÅ förvaringskombination 770:- Folierad yta. B60×D42, H64 cm. Vitlaserad ekeffekt/NOTVIKEN grågrön. 

Tonårsfamiljen
Här har vi en familj med två smarta tonåringar som är så 
olika varandra de kan bli.  Nu, de sista åren innan de flyttar 
hemifrån, börjar de få en försmak av den frihet och det  
ansvar som väntar. Generation Z börjar bli vuxna, i ett hem, 
som matchar både deras och föräldrarnas behov. 

Även förvaringen kan bli ett statement! 
Mixa och matcha väggmonterade skåp i 
olika storlekar, former och färger, för att 
skapa en helt egen lösning.
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 1 GUNRID luftrenande gardiner 349:-/par  

i polyester. B145×L250 cm. Ljusgrå. 004.592.20

 2 SÖDERHAMN hörnsoffa, 4-sits, med öppet slut 

11 490:- Klädsel i 100%  mer hållbar bomull och 

polyester. B192/291×D99, H83 cm. Sits H39 cm. 

VIARP beige/brun. 893.058.42

 3 NÄVLINGE LED golv/läslampa 199:- Lackat stål.  

H147 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 

LED-lampor i energiklasserna A++ till A.  

LED livstid c:a 25 000 timmar. Svart. 704.050.97

 4 Nytt STENMÄTARE kuddfodral 39:-  

100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm. 

Flerfärgad. 204.725.17

 5 GULLKLOCKA kuddfodral 59:- styck i polyester 

och nylon. L50×B50 cm. Gul. 002.863.85

 6 GRANBODA satsbord 599:-/set om 3 i lackat 

stål och plast. Storlekar: L48xB33, H46 cm, 

L48xB37, H48 cm, L48xB40, H50 cm.   

Vit/beige/grå. 503.511.75

  7 Nytt STENMÄTARE matta, kort lugg 399:- 

styck med lugg i polypropen. Baksidesbeläggning 

i syntetisk latex. B133×L195 cm. Flerfärgad.  

804.705.15

 8 KAFFEBÖNA kruka 79:- Bambu. Innerkruka max. 

Ø15, H16 cm. Handgjord. 204.236.21

 9 SATSUMAS piedestal 449:- Lackat stål och bambu. 

L84×B28, H70 cm. Bambu/vit. 902.581.56

10 SYMFONISK bordslampa med wifi-högtalare 

1995:- I denna lampa kan ljuskällor i följande  

energiklasser användas: A++ till B. 

B22×D22, H40 cm. Kompatibel med Airplay 2.  

Vit. 304.351.57

11  BEKANT hylla 2995:- Folierad yta och lackat stål. 

B121×D45, H134 cm. Vit. 603.735.01

Streama din favoritspellista och kryp upp i soffan med eller utan bok:  

i det här vardagsrummet kan man varva ner på både nya och klassiska 

sätt. Med en superskön och rymlig soffa i centrum, stor nog för hela 

familjen, är det här hemmets soligaste och bekvämaste plats där alla 

kan umgås och koppla av.

SATSUMAS
Piedestal

449:-
9

7 STENMÄTARE
Matta, kort lugg

399:-/st

Nytt
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Fantastiska färger! Med två stycken  
grafiska mattor blir effekten och  
komforten ännu större.

SÖDERHAMN
Hörnsoffa, 4-sits,  
med öppet slut

11 490:-
2
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 1 METOD/ASKERSUND ljus askmönstrad köksö 

14 569:- METOD skåpstommar i vit melamin-

folie. ASKERSUND lådfronter i melaminfolie. 

MAXIMERA mjukstängande lådor i lackat stål 

och melaminfolie. Här med BILLSBRO handtag 

i vitlackat aluminium och EKBACKEN måttbeställd 

bänkskiva i vit marmormönstrad laminat.

 2 LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 2 hoar 1295:- 

Rostfritt stål. L75×D53 cm. LILLVIKEN vattenlås 

är inräknat i priset men plockas separat. 

191.574.87

 3 TOLLSJÖN köksblandare med dusch 1995:- 

Metalliserad mässing. H46 cm. Svart polerad 

metall. 203.416.92

 4 Nytt HJÄLTEROLL müsli med torkade bär 25:- 

400 g. 304.783.83

 5 IKEA 365+ burk med lock 75:- Glas och klarlackad 

bambu. Ø17, H20 cm. Rymd 3,3 l. 992.767.59

 6 DINERA skål 20:- Stengods. Färgad glasyr.  

Ø14, H6 cm. Beige. 004.239.57

 7 NÄVLINGE taklampa 99:- styck i lackat stål. 

Ø33, H24 cm. Vit. 604.048.90

 8 BERGSHULT/PERSHULT vägghyllekombination 

209:- styck med folierad yta och lackat stål. 

B80×D30, H30 cm. Vit. 692.907.47

 9 YNGVAR barpall 995:- styck i betsat, klarlackat 

faner och rostfritt stål. B40×D40, H99 cm.  

Sits H75 cm. Antracit. 604.007.45

Mamma älskar pasta, pappa gillar att juica frukt och grönsaker medan 

de två ungdomarna slukar det mesta på familjens matbord, från  

bönfärssåsen till havremjölken. Här gäller inte det gamla ordspråket 

- ju fler kockar desto sämre soppa – tvärtom smakar maten bättre när 

man kan laga den tillsammans i det stora köket.

METOD/ASKERSUND
Köksö

14 569:-
1

NÄVLINGE
Taklampa

99:-/st

7

En för spaghetti, en annan för quinoa. 

I det här köket finns lådor för alla 

matpreferenser.

YNGVAR
Barpall

995:-/st

9

HJÄLTEROLL
Müsli med  
torkade bär

25:-

4

Nytt

2

3

5

6

Alla frukter och grönsaker trivs inte i 
kylen. Många håller längre och smakar 
bättre när de förvaras i rumstemperatur.

8
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 1 DUNVIK kontinentalsäng, medelfast/fast 

11 390:- B160×L210, H120 cm. Bäddmått 

B160×L200 cm. GUNNARED beige. 493.127.93

 2 NYMÅNE vägglampa med svängbar arm 299:- 

styck med lackat stål och aluminium. Ø7 cm. 

Dimbar. Vit. 403.569.08

 3 Nytt MISTERHULT taklampa 599:-  

Klarlackad bambu. Ø45 cm.  

Handgjord.  904.410.18 

 4 VIGDIS kuddfodral 59:- 100% ramie.  

L50×B50 cm. Mörk gyllenbrun. 004.565.42

 5 NATTJASMIN påslakanset  299:- styck i satin 

av 100% mer hållbar bomull och lyocell. 

Påslakan B150×L200 cm. 1 örngott  L50×B60 cm. 

Vit. 003.371.77

 6 NORDMELA byrå med 4 lådor 1495:- Folierad 

yta. B159×D44, H50 cm. Svartblå. 104.216.65

 7 STOENSE matta, kort lugg 1495:-  

Lugg i polypropen. Baksidesbeläggning i plast. 

B200×L300 cm. Off-white. 204.268.08

 8 VILTO hylla 449:- Klarlackad massiv björk och 

tyg i polyester. B47×D20, H90 cm. 703.444.57

 9 LIERSKOGEN klädbetjänt med spegel 799:- 

Lackat stål, lackad yta och glas.  

B50×D50, H185 cm. Vit. 503.308.66

 10 PAX/FLISBERGET garderob 6825:-  

B200×D60, H236 cm. Vit/ljusbeige. 393.041.28 
Handtag och belysning säljs separat.

 11 LACK vägghylla 499:- Lackad yta.  

B30×D28, H190 cm. Kan monteras vertikalt  

eller horisontellt. Vit. 602.821.86

En god natts sömn är en förutsättning för att må bra. I föräldrarnas 

sovrum är därför varje detalj utvald för att kunna sova gott: komfort, 

ljus, ljud och temperatur!

Outnyttjat utrymme mellan  

garderoben och väggen tas  

tillvara med en supersmal hylla.

Från sen nattlektyr till tidigt yogapass.  
En mix av ställbar belysning i rummet 
underlättar för olika aktiviteter.

DUNVIK
Kontinentalsäng

11 390:-
1

6 NORDMELA
Byrå med 4 lådor

1495:-

4

7
8

9

5

2

Kryp ner i en mjuk blandning av bomull 

från mer hållbara källor och förnybar, 

växtbaserad lyocell.

11

PAX/FLISBERGET
Garderob

6825:-
10

3
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 1 KINNEN kuddfodral 39:- styck i 100% mer håll-

bar bomull. L50×B50 cm. Vit/svart. 104.438.32

 2 KNOPPARP 2-sitssoffa 849:- Avtagbar klädsel 

i polyester. B119×D76, H70 cm. Sits H39 cm. 

KNISA ljusgrå. 104.246.21

 3 SVENSHULT vägghylla 129:- styck i lackat stål. 

B60×D20, H35 cm. Vit. 803.999.01

 4 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø17 cm. Mörkgrå. 503.553.95

 5 ODGER skrivbordsstol 899:- Träplastkomposit. 

Sits B45×D45, H43–54 cm. Antracit. 203.952.70

 6 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 359:- 

styck med lackad yta. B56×D12, H56 cm.  

Vit. 092.165.95

 7 ALMALIE pläd 299:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Svart/vit. 603.522.78

 8 Nytt ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer 

hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.  

2 örngott L50×B60 cm. Ljusgul.  204.671.39

 9 PLATSA/FONNES sängstomme med 4 lådor 

4015:- Folierad yta. B142×L244, H43 cm. 

Bäddmått 120-140×200 cm. Vit. 093.029.13  
Madrass säljs separat.

 10 NIKKEBY byrå med 2 lådor 599:- Lackat stål. 

B46×D49, H70 cm. Grågrön. 304.394.57 

 11 SVALLERUP matta slätvävd, inom-/utomhus 

599:- Polypropen. B200×L200 cm. Svart/vit. 

504.352.17

 12 IVAR förvaringskombination med fällbart 

bord 2200:- Obehandlad massiv furu. 

B175×D30/104, H179 cm. Bordshöjd 75 cm. 

692.485.60

 13 BLECKBERGET skrivbordsstol 499:- Polyester 

och lackat stål. Sits B47×D43, H46–57 cm. 

IDEKULLA beige. 603.086.76

 14 UTÅKER stapelbar säng 1795:-/2 stycken 

i obehandlad furu. B83×L205, H46 cm. 

Bäddmått 80/160×200 cm. 003.604.84  
Madrasser säljs separat.

 15 SANELA kuddfodral 59:- 100% mer hållbar 

bomullssammet. L50×B50 cm. Ljus brunröd. 

204.473.06

16 NÄVLINGE LED vägg-/klämspot 119:-  

Lackat  stål. Denna ljusarmatur har  

inbyggda LED-lampor i energiklasserna:  

A++ till A. LED livstid c:a 25 000 timmar.  

Vit. 704.498.88  

 17 BOTKYRKA vägghylla 199:- Lackat stål. 

B80×D20, H20 cm. Vit. 402.797.31

 18 KVISTBRO förvaringsbord 249:- Lackad yta 

och lackat stål. Ø44, H42 cm. Vit. 303.494.52

 19 ÄNGSLILJA påslakanset 149:- 100% mer  

hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.  

1 örngott L50×B60 cm. Grå. 303.186.67

ÄNGSLILJA
Påslakanset

299:-
8

IVAR
Förvaringskombination  
med fällbart bord

2200:-
12

14 UTÅKER
Stapelbar säng 

1795:-/2st

9 PLATSA/FONNES
Sängstomme 
med 4 lådor

4015:-

16

2
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15
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11

17

18

5

6

19

7

Extrasäng nu som kan  
bli dubbelsäng senare. 

När det om några år är dags att flytta 
hemifrån kan det här skrivbordet bli mat-
bord i hennes allra första egna lägenhet. 
Glöm inte att förankra möbeln i väggen!

En gamer som också älskar att klättra! 

När utrustningen alltid är tillgänglig 

blir det lättare att hålla sig aktiv.
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ÄNGSLILJA
Påslakanset

299:-
8

IVAR
Förvaringskombination  
med fällbart bord

2200:-
12

14 UTÅKER
Stapelbar säng 

1795:-/2st

9 PLATSA/FONNES
Sängstomme 
med 4 lådor

4015:-

16
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3

4

13
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1
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17

18

5

6

19

7

Extrasäng nu som kan  
bli dubbelsäng senare. 

När det om några år är dags att flytta 
hemifrån kan det här skrivbordet bli mat-
bord i hennes allra första egna lägenhet. 
Glöm inte att förankra möbeln i väggen!

En gamer som också älskar att klättra! 

När utrustningen alltid är tillgänglig 

blir det lättare att hålla sig aktiv.



Tonårsfamiljen 65

 1 Nytt ENHET hylla 599:- Lackat stål. B30×D30, 

H180 cm. Vit. 404.489.46

 2 Nytt LINDBYN spegel 499:- styck i glas och 

aluminium. B60×H120 cm. Kan hängas  

horisontellt eller vertikalt. Svart. 304.586.10

 3 SVALLIS LED vägglampa 299:- styck i plast och 

lackad zink. Ø15, H5 cm. Dimbar. Denna ljus-

armatur har inbyggda LED-lampor i energi- 

klasserna A++ till A. LED livstid c:a 25 000 timmar.  

Vit. 703.618.85

 4 Nytt GODMORGON kommod med 2 lådor/ 
TOLKEN bänkskiva/HÖRVIK tvättställ/
BROGRUND tvättställsblandare 3890:- styck 

B82×D49, H72 cm. Mörkgrå/marmormönstrad. 

393.384.73

 5 NORDRANA korg 99:-/set om 2 i polypropen. 

Storlekar: 1 st Ø14 cm, H14 cm och 1 st Ø17 cm, 

H17 cm. Handgjord. Blå. 704.206.44

 6 NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 

L51×B30, H83 cm. Svart. 203.997.77

 7 KUGGIS låda med lock 79:- styck i återvunnen 

plast. B26×D35, H15 cm. Vit. 602.802.05

 8 TÖRSLEV matta, slätvävd 199:- 100% mer 

hållbar bomull. B80×L150 cm. Rand vit/svart.  

804.187.11

 9 GIGANTISK soptunna med trycklock 299:-  

styck i plast. B40×H61 cm. 60 l. Mörkgrå. 

203.140.71

 10 PLUMSA tvättsäck 99:- styck i polyester och 

polyuretan. Ø36, H66 cm. 60 l. Vit/svart. 

604.531.35

Du kan göra skillnad, varje dag
Vill du göra en insats för planeten? Toppen! Badrummet 

är en av de bästa platserna att börja:

– Stäng blandaren och låt inte vattnet stå och rinna när 

du borstar tänderna eller rakar dig. Då sparar du faktiskt 

otroliga mängder vatten.

– Skippa engångsartiklar som bomullspads och använd i 

stället tygdukar som kan återanvändas.

– Välj miljövänliga rengöringsprodukter och toalettartiklar 

fria från starka kemikalier – eller gör dina egna!

6

10

7

9 GIGANTISK
Soptunna  
med trycklock

299:-/st

1

8

3

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK/BROGRUND
Kommod med 2 lådor, bänkskiva, tvättställ  
och tvättställsblandare

3890:-/st

4

Nytt

5

LINDBYN
Spegel

499:-/st

2

Nytt
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 1 PLATSA/FONNES förvaringskombination 

2035:- B140×D42, H161 cm. Vit. 193.239.29

 2 NYMÅNE vägg-/läslampa 199:- Lackat stål och 

aluminium. Ø7, H11 cm. Dimbar. Vit. 203.569.09

 3 SKUGGIS krok 49:- styck i klarlackad bambu. 

B6,4×D2, H11 cm. 203.501.63

 4 Nytt LINDBYN spegel 399:- Glas och aluminium. 

B40×H130 cm. Kan hängas horisontellt eller 

vertikalt. Svart. 204.586.15

 5 NORDLI byrå med 8 lådor 2595:- Lackad yta. 

B120×D47, H99 cm. Vit. 792.395.03

 6 Nytt HINDÅS spegel 299:- Klarlackad rotting 

och glas. Ø50 cm. 304.691.52

 7 SKÅDIS behållare med lock 90:-/3 stycken 

i lackat stål och plast. B7×D8,5, H8 cm.  

Vit. 803.359.09

 8 SMARRA låda med lock 149:- Klarlackad bambu. 

B30×D30, H23 cm. 903.480.63

 9 Nytt SIMRISHAMN bords-/vägglampa 249:- 

Förkromat stål och glas. Ø21, H16 cm. Opalvit. 

504.377.92

 10 KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:- Klarlackad 

bambu. Ø25, H45 cm. Handgjord. 904.275.26

Att vara på väg in i vuxenlivet kan vara tufft, vi vet! Man växer upp, får 

koll på hur saker och ting hänger ihop och försöker hitta sin egen väg. 

Då är det bra att slippa leta som en galning efter jackan och ryggan 

varje morgon. Den här familjen har en effektiv hall med massor av 

smarta lösningar som hjälper alla att hitta sina grejer och komma  

iväg i tid.

NYMÅNE
Vägg-/läslampa

199:-
2

4

3

5

SMARRA
Låda med lock

149:-
8

HINDÅS
Spegel

299:-
6

Nytt

7

9

Hallen du längtar efter 
att komma hem till 

10

PLATSA/FONNES
Förvarings- 
kombination

2035:-

1



66 Tonårsfamiljen

 1 PLATSA/FONNES förvaringskombination 

2035:- B140×D42, H161 cm. Vit. 193.239.29

 2 NYMÅNE vägg-/läslampa 199:- Lackat stål och 

aluminium. Ø7, H11 cm. Dimbar. Vit. 203.569.09

 3 SKUGGIS krok 49:- styck i klarlackad bambu. 

B6,4×D2, H11 cm. 203.501.63

 4 Nytt LINDBYN spegel 399:- Glas och aluminium. 

B40×H130 cm. Kan hängas horisontellt eller 

vertikalt. Svart. 204.586.15

 5 NORDLI byrå med 8 lådor 2595:- Lackad yta. 

B120×D47, H99 cm. Vit. 792.395.03

 6 Nytt HINDÅS spegel 299:- Klarlackad rotting 

och glas. Ø50 cm. 304.691.52

 7 SKÅDIS behållare med lock 90:-/3 stycken 

i lackat stål och plast. B7×D8,5, H8 cm.  

Vit. 803.359.09

 8 SMARRA låda med lock 149:- Klarlackad bambu. 

B30×D30, H23 cm. 903.480.63

 9 Nytt SIMRISHAMN bords-/vägglampa 249:- 

Förkromat stål och glas. Ø21, H16 cm. Opalvit. 

504.377.92

 10 KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:- Klarlackad 

bambu. Ø25, H45 cm. Handgjord. 904.275.26

Att vara på väg in i vuxenlivet kan vara tufft, vi vet! Man växer upp, får 

koll på hur saker och ting hänger ihop och försöker hitta sin egen väg. 

Då är det bra att slippa leta som en galning efter jackan och ryggan 

varje morgon. Den här familjen har en effektiv hall med massor av 

smarta lösningar som hjälper alla att hitta sina grejer och komma  

iväg i tid.

NYMÅNE
Vägg-/läslampa

199:-
2

4

3

5

SMARRA
Låda med lock

149:-
8

HINDÅS
Spegel

299:-
6

Nytt

7

9

Hallen du längtar efter 
att komma hem till 

10

PLATSA/FONNES
Förvarings- 
kombination
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Familjevänlig makeover på tajt budget 69

 1 SKOGSKORN kudde 249:- Fodral i 100% mer hållbar bomull och polyester. Stoppning i andfjädrar. L40×B65 cm. Mörkgrå/flerfärgad. 004.508.18

 2 JENNYANN pläd 299:- 100% mer hållbar bomull. B130×L170 cm. Mörkgrå. 603.522.83

 3 AGEN fåtölj 449:- Klarlackad bambu och rotting. B58×D56, H79 cm. Sits H44 cm. Handgjord. 500.583.76

 4 FRIHETEN 3-sitsbäddsoffa 4495:- Fast klädsel i polyester. B225×D105, H83 cm. Sits H46 cm. Bäddmått 144×199 cm. HYLLIE beige. 004.317.16

 5 BOSNÄS fotpall med förvaring 179:- Avtagbar klädsel i 100% mer hållbar bomull. L36×B36, H36 cm. RANSTA svart.  402.666.82

 6 Nytt STURSK väggklocka 199:- Lackat stål och plast. Ø26, H54 cm. Svart. 703.834.96

 7 LASSBYN spegel 129:-/set om 2 i lackat stål och glas. Kan hängas eller ställas. Guldfärgad. 504.536.97

 8 BERGSHULT/PERSHULT vägghylla 179:- styck med folierad yta och lackat stål. B80×D20, H30 cm. Vit. 092.907.31

FRIHETEN
3-sitsbäddsoffa

4495:-
4

Familjevänlig  
makeover på  
tajt budget
När två hem ska bli ett krävs koordinering och lagarbete. 
Den funktionella ungkarlslyan förvandlades med små  
medel till ett trivsamt hem för två vuxna och ett barn.

1

2

7

6

8

3

Pojken har installerat 
sig i det gamla 
gästrummet, men 
bäddsoffan har plats 

för övernattande 
gäster.

5 BOSNÄS
Fotpall  
med förvaring

179:-
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Familjevänlig makeover på tajt budget 71

När slutsignalen ljuder och matchen är över kan det här hemmet ta 

emot sina fotbollshjältar med öppna armar. Hyllor, krokar, lådor och 

anslagstavlor skapar ett robust försvar mot röran, och med sina inslag 

av naturmaterial blir den här hallen extra inbjudande och hemtrevlig.

MACKAPÄR
Bänk med förvaringsfack

599:-
3

LINDBYN
Spegel

399:-
7

Nytt

9 SAMLA
Låda

10:-/st

 1 KARTOTEK hängare med 5 krokar 129:- styck 

i lackad massiv furu och lackat stål. B60×D7, 

H18 cm. Furu/grå. 803.470.78

 2 FLÅDIS korg 69:- Klarlackat sjögräs.  

Ø25, H18/32 cm. Handgjord. 603.221.73

 3 MACKAPÄR bänk med förvaringsfack 599:- 

Lackad yta. B100×D35, H51 cm. Vit. 103.347.53

 4 RAKLEV matta, slätvävd 299:- Jute och ull. 

B70×L160 cm. Handgjord. Naturfärgad/ 

flerfärgad. 804.080.24

 5 SKURUP vägglampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø9 cm. Svart. 003.573.54

 6 MOSSLANDA tavelhylla 39:- Folierad yta.  

L55, D12 cm. Vit. 402.917.66

 7 Nytt LINDBYN spegel 399:- Glas och aluminium. 

B40×H130 cm. Kan hängas horisontellt eller 

vertikalt. Svart. 204.586.15

 8 SÖSDALA anslagstavla med clips 99:-  

Lackat stål. B60×H75 cm. Svart. 804.233.88

 9 SAMLA låda 10:- styck i plast B28×D19,  

H14 cm. 5 l. Transparent. 701.029.72

4

5

6

Matta i färgstark ull och 
naturlig jute, handvävd 
av skickliga hantverkare.

KARTOTEK
Hängare med 5 krokar

129:-/st

1

2

SÖSDALA
Anslagstavla  
med clips

99:-

8
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72 Familjevänlig makeover på tajt budget

 1 Nytt TREBLAD bärkasse 19:- 100% mer hållbar 

bomull. B40×H40 cm. Oblekt. 004.704.11

 2 IKEA 365+ skål, rundad kant 25:- 

Fältspatporslin. Ø16 cm. Vit. 202.783.51

 3 IKEA 365+ matlåda med lock, rund 15:- 

Plast och silikongummi. Ø14, H6 cm.  

Rymd 450 ml. 392.691.01

 4 VARDAGEN bringare med gradering 49:- 

Värmetåligt glas. 1 l. 603.233.04

 5 Nytt KNÅDA brödmix flerkorn 29:- 500 g. 

104.376.90

 6 HEAT grytunderlägg 20:-/3 stycken i kork.  

Ø19 cm. 870.777.00

 7 FÖRHÖJA rullbord 995:- Oljad och lackad  

massiv björk. L100×B43, H90 cm. 800.359.20

 8 OUMBÄRLIG gryta med lock 129:- -149:- 

Rostfritt stål.  3 l. 502.864.20

 9 TEKLA kökshandduk 5:- styck i 100% mer håll-

bar bomull. B50×L65 cm. Vit/röd. 101.009.09 

 10 Nytt ENHET kök 5557:- B243×D63,5, H241 cm. 

Antracit/vit. 193.380.49  Vitvaror säljs separat.

ENHET
Kök

5557:-
10

Nytt

FÖRHÖJA
Rullvagn

995:-
7

6

2

8

9

4

Nyttigt och hembakat med flerkorn.  
Att baka sitt eget bröd är lika enkelt 
som att hälla vatten i den här påsen.

KNÅDA
Brödmix

flerkorn

29:-

Nytt

Bärkasse i 100% 
bomull från mer 
hållbara källor är 
ett bra alternativ 
till engångskassar. 

4

IKEA 365+

Matlåda

med lock

15:-

3

TREBLAD
Bärkasse

19:-
1

Nytt

Inte så stort, men packat 
med funktion. I det här  
lilla köket finns det plats  
för allt som det här  
tremannalaget behöver.

5
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Familjevänlig makeover på tajt budget 75

I den här hörnan är det alltid något på gång – familjens vardags-

måltider, pojkens läxor, mammans studier och stora släktmiddagar. 

Vinnarstrategin? Massor av förvaring, ännu mer sittplatser plus ett 

praktiskt extrabord vid sidan om.

SKURUP
Taklampa

149:-
2

 1 TJUSIG hängare 99:- styck med lackad yta. 

B19×D7, H78 cm. Svart. 802.917.07

 2 SKURUP taklampa 149:- Lackat stål.  

Ø38, 29 cm. Svart. 804.071.14

 3 LINNMON/ADILS bord 199:- styck med  

lackad yta och lackat stål. L100×B60, H74 cm. 

Vit. 299.321.81

 4 Nytt GLADELIG skål 99:-/4 stycken i stengods. 

Färgad glasyr. Ø14 cm. Grå. 904.571.65

 5 KALLNA glas 59:-/6 stycken i värmebeständigt 

härdat glas.  31 cl. Grön. 803.429.95

 6 DINERA tallrik 25:- styck i stengods. Färgad 

glasyr. Ø26 cm. Beige. 804.239.63

 7 KARLJAN stol 345:- styck i lackat stål och  

polyester. B49×D55, H81 cm. Sits H46 cm. 

Mörkgrå/KABUSA mörkgrå. 503.410.25

 8 TOMMARYD bord 1495:- Folierad yta, laminat 

och lackat stål. L130×B70, H75 cm. Antracit. 

993.048.04

 9 NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål.  

L50 ×B30, H83 cm. Svart. 203.997.77

 10 TJENA tidskriftssamlare 49:-/2 stycken i papper 

av 80% återvunnet papper. B10×D25, H30 cm. 

Vit. 103.954.16

 11 KNAGGLIG låda 59:- Obehandlad massiv furu. 

B23×D31, H15 cm. 102.923.57
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Det här demonterade bordet hålls på 
plats av vita tavelhyllor och smälter in  
fint i väggen när det inte används.
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Kul att göra och snällt mot plånboken! De 
här väggpanelerna består av metervara 
som häftats fast i en träram.

 1 Nytt TVÄRFOT bordslampa 99:- Stengods.  
Ø7, H22 cm. Svart/vit. 504.675.24

 2 KNARREVIK avlastningsbord 99:- Lackat stål. 
B37×D28, H45 cm. Svart. 303.811.83

 3 SKUGGBRÄCKA metervara 49:-/m i 100% mer 
hållbar bomull. Visas här fasthäftad runt en 
ram. B150 cm. Vit/svart. 704.437.92

 4 SLATTUM klädd sängstomme 1595:-  
Fast klädsel i polyester. B184×L206, H85 cm. 
Bäddmått 180×200cm. Ribbotten och mitt-
balk medföljer. KNISA ljusgrå.  004.463.79  
Madrasser säljs separat.

 5 KNAPPER golvspegel 499:- Lackat stål och 
glas. B48×D53, H160 cm. Vit. 003.962.42

 6 Nytt BOAXEL förvaringskombination 2170:- 
Lackat stål och folierad yta. B242×D40, H201 cm. 
Vit. 793.323.89

 7 TUFFING loftsängstomme 1095:- Lackat stål 
och polyester. B97×L208, H179 cm. Bäddmått 
90×200 cm. Mörkgrå. 902.994.49  Madrasser 
säljs separat.

 8 STICKAT sängficka 39:- styck i polyester.  
B39×H30 cm. Grön. 402.962.93

 9 PLUFSIG gymnastikmatta, hopvikbar 299:- 
Polyester och polyetenskum. B78, L185 cm. 
Tjocklek 3 cm. Grön. 102.628.31

 10 MÅLA måla-/ritförvaring 79:- Klarlackad  
massiv furu.  L52×B18, H21 mm. 101.493.50  
MÅLA ritrulle säljs separat.

 11 MÖJLIGHET spegel 349:- Stål och glas. 
B34×H81 cm. Vit. 704.213.75

 12 RASSLA förvaring med 5 fack 79:-  
Återvunnen polyester och plast.  
B25×D40, H98 cm. Vit. 504.213.38
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 1 NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 

L51×B30, H83 cm. Svart. 203.997.77

 2 ALSTERN badrumsmatta 59:- 100% mer hållbar 

bomull. B50×L80 cm. Mörkgrå. 604.473.47

 3 Nytt ENHET badrumsmöbler/TVÄLLEN tvätt-

ställ/LINDBYN spegel /LILLSVAN tvättställs-

blandare 3587:- Grå/antracit. 493.374.11

 4 FRIHULT tak-/vägglampa 199:- Glas. Ø16, H19 cm. 

Rostfritt stålfärg. 204.315.60

 5 BROGRUND glashylla 119:- styck i rostfritt stål 

och härdat glas. Dolda beslag. B67×D11 cm. 

103.285.30

 6 BROGRUND handduksstång 89:- Rostfritt stål. 

Dolda beslag. L67×D13 cm. 303.285.34   

GRUNDTAL krokar säljs separat.

 7 FOSKÅN handduk 39:- 100% mer hållbar  

bomull och viskos. B40×L70 cm. Vit/flerfärgad. 

004.530.96

 8 EKOLN avfallshink 99:- styck i lackat stål,  

rostfritt stål och plast. Ø17, H24 cm. Rymd 3 l. 

Mörkgrå. 604.273.11

 9 VILTO badrumspall 199:- Lackad massiv björk. 

B40×D32, H25 cm. 603.444.53

Varje morgons stora utmaning: att hinna göra sig i ordning och komma  

i väg i tid. Då är det bra med ett badrum som underlättar rutinerna  

– här finns enkel och lättillgänglig förvaring med massor av plats  

för allas grejer.
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Badrum med tre stora 

fördelar: det är lätt att 

planera, lätt att få hem 

och lätt att ha råd med.
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Cykelparkering plus verkstad plus källsorterings- och tvättstation: den här  
balkongen får verkligen jobba hårt. Ändå känns den väldigt avkopplande –  
en fåtölj och lite växter i ett soligt hörn är alltid är en bra idé!

 1 HYLLIS hylla 129:- styck i förzinkat stål. 
B60×D27, H140 cm. 002.785.78

 2 HÅLLBAR behållare med lock 79:- Plast.  
B26×D21, H32 cm. Rymd 10 l. Ljusgrå. 
803.980.58

 3 Nytt FÖRENLIG kruka inom-/utomhus 15:- 
Plast. Innerkruka max. Ø12, H12 cm.  
Vit. 004.548.21

 4 SKARPÖ fåtölj, utomhus 349:- Plast.  
B79×D81, H71 cm. Sits H37 cm. Vit. 702.341.85

 5 FIXA verktygsset 99:-/17 delar  
Innehåller hammare med separat gummihylsa, 
skiftnyckel, kombinationstång, bitsskruvmejsel 
inklusive bits för spår-, stjärn- och insexskruv 
samt syl.  001.692.54

 6 STAJLIG galge, inom-/utomhus 49:-/5 stycken  
i lackat stål. B41 cm. Vit. 002.914.19

 7 PRESSA hängtork 16 klädnypor 39:-  
Plast. Ø40, H26 cm. Turkos. 104.212.17

 8 MULIG klädstång 59:- Lackat stål.  
B60–90×D26, H16 cm. Vit. 301.794.35

 9 JÄLL strykbräda, bord 69:- Stål och 100% mer  
hållbar bomull. L73×B32, H13 cm. 202.428.90

 10 KORNAN handduk 15:- styck i 100% mer håll-
bar bomull och viskos. B40×L70 cm. Ljusblå. 
904.511.30

 11 TOMAT duschflaska 10:- styck i plast. 35 cl.  
Vit. 403.712.54
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att hålla alla grejer i bästa form.

Hängtorka tvätten = spara energi
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 9 HULTET fat 49:- Klarlackad bambu. Ø30 cm. Handgjord. 400.651.60

 10 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer hållbar bomull.  

Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm. Vit. 903.185.51

 11 Nytt STJÄRNBRÄCKA täcke, varmt 399:- Fyllning i återvunnen polyester 

och lyocell. B150×L200 cm. 204.580.88

 12 MELHOLT matta, slätvävd 699:- Jute och ull. B133×L195 cm.  

Handgjord. Naturfärgad/mörkblå. 404.080.21

 1 GODTAGBAR vas 49:- Stengods. Färgad glasyr. Ø9,  H14 cm. Vit/blå. 404.367.31

 2 SETSKOG avlastningsbord 399:- Lackat stål och lackad yta. B45×D35,  

H65 cm. Svart. 703.380.41

 3 BUSUNGE växasäng 1695:- Lackad yta. B90×L138-208, H100 cm.  

Bäddmått B80×L130/165/200 cm. Sängbotten medföljer. 902.290.17  

 4 TUSSÖY bäddmadrass 2400:- Minneskum som formar sig efter kroppen 

och hjälper dig att slappna av. B180×L200 cm. 8 cm tjock. Vit. 502.981.35

 5 OMTÄNKSAM pläd 249:- 100% ull. B60×L160 cm. Gul. 304.193.55

 6 FLÅDIS korg 69:- Klarlackat sjögräs. Ø25, H32 cm. Handgjord. 603.221.73

 7 NORDLI sängstomme med förvaring och huvudgavel 5595:-  

Lackad yta. B274×L202, H30 cm. Bäddmått 180×200 cm. Vit. 992.414.25   
Madrasser säljs separat.

 8 ALPKLÖVER kuddfodral 39:- 100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm. 

Naturfärgad/mörkgrå. 004.621.09

När du vill ladda  
för bästa sömnen
Sover du gott? Sömn är en viktig faktor för att du ska må bra. 
På de här sidorna får du tips om hur du kan skapa en optimal 
sovmiljö som främjar ditt välbefinnande och ger dig skön  
sovkomfort. Vi vill dock varna för inspiration som kan göra  
dig sömnig!

STJÄRNBRÄCKA
Täcke, varmt

399:-
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Nytt
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Ett första steg  
mot bättre sömn
Finns det ett hemligt recept för bättre sömn? Alltså, det finns ett recept, 

men det är inte hemligt. Det handlar om ren luft, en tyst miljö med rätt 

ljus och temperatur – och förstås den bästa komforten du kan få. Och 

då kan något så enkelt som en ny kudde faktiskt göra stor skillnad. 

 1 RUMSMALVA ergonomisk kudde, sido-/rygg-

läge 129:- Skuret minnesskum och  

polyestervadd. L50×B60 cm. 404.467.54

 2 Nytt FJÄLLARNIKA täcke, varmt 399:- 

Fyllning i 90% andfjädrar och 10% anddun. 

B150×L200 cm. 204.590.35

 3 TISTEDAL bäddmadrass 3200:- 

Naturlatexfyllning ger en mjukare yta och 

har tryckavlastande egenskaper som hjälper 

dig att slappna av. B160×L200 cm. 6 cm tjock. 

Naturfärgad. 103.732.78

 4 Nytt VATNESTRÖM pocketresårmadrass 

medelfast 4445:- styck i naturmaterial och  

individuellt inkapslade pocketresårer som rör 

sig oberoende av varandra. B80×L200 cm.  

26 cm tjock. Naturfärgad. 904.764.18

 5 IKEA 365+ karaff med kork 39:- Värmetåligt 
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 9 SINNESRO ljusfat 99:-/set om 3 i stengods. 

Ljusgrå/mörkgrå. 503.346.85 

 10 TORARED taklampskärm 199:- Sjögräs. Ø36, 

H34 cm. 204.303.82  Upphäng säljs separat.

 11 GUNRID luftrenande gardiner 349:-/par  
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 12 KAFFEBÖNA dekorationsvas 199:- Klarlackad 

bambu. Ø25, H45 cm. Handgjord. 904.275.26

RUMSMALVA
Ergonomisk kudde,  
sido-/ryggläge

129:-
1

FJÄLLARNIKA
Täcke, varmt

399:-
2

Nytt
5

6

8

7

10

12

4

3

11

En ergonomisk kudde är särskilt  
utformad för att matcha ditt sätt  
att sova. En klimatsmart bonus är  
att minnesskummet i kudden är  
spill från madrassproduktionen. 

9

Genial gardin med en dagsljusaktiverad 
beläggning som renar inomhusluften och 
är tillverkad av återvunna PET-flaskor.

Den här madrassen är gjord av  

naturmaterial som kokosfiber, ull  

och bomull från mer hållbara källor.
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8 MISTERHULT
Bordslampa

299:-

Nytt

Trä är ett material som både är  
förnybart och kan återanvändas.  
När den här sängens liv är över  
kan den göras till något nytt! 

Täcke med polyesterfyllning av  
100 procent återvunnet material  
är lätt att tvätta.

1

6

3

10

9 SMÅSPORRE
Täcke,  
svalt

249:-

 1 KNIXHULT taklampa 549:- Klarlackad bambu. 
Ø40, H53 cm. Handgjord. 404.048.86

 2 Nytt HINDÅS spegel 299:- Lackad rotting och 
spegelglas. Ø50 cm. 304.691.52

 3 HÅRTE LED arbetslampa 129:- Lackat stål och 
aluminium. H32 cm. Denna ljusarmatur har 
inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ till 
A. LED livstid c:a 25 000 timmar. Vit/silverfärgad. 
102.382.71

 4 HEDDAMARIA kuddfodral 79:- Mer hållbar 
bomull och äkta hampa. L40×B65 cm. 
Naturfärgad/randig. 504.559.17

 5 NEIDEN sängstomme 499:- Obehandlad 
massiv furu. B164×L205, H65 cm. Bäddmått 
160×200 cm. Mittbalk medföljer. 903.952.43  
LURÖY ribbotten och madrasser säljs separat. 

 6 FLÅDIS korg 69:- Lackat sjögräs. Ø25, H32 cm. 
Handgjord. 603.221.73

 7 PUDERVIVA påslakanset 899:- 100% lin. 
Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm. 
Ljusgul. 404.315.78

 8 Nytt MISTERHULT bordslampa 299:- 
Klarlackad bambu. Ø22, H36 cm. 504.376.26

 9 SMÅSPORRE täcke, svalt 249:- Fyllning i hålfiber 
av återvunnen polyester. B240×L220 cm. 
404.570.16

 10 SKOGSLÖK ergonomisk kudde, alla sovlägen 
79:- styck med fyllning av återvunnen polyester- 
fiber. L40×B55 cm. 104.518.60

 11 TENHULT köksstege/pall 149:- Klarlackad 
bambu. B43xD40, H50 cm. 404.480.36

 12 Nytt TIPHEDE matta, slätvävd 99:- 100% mer 
hållbar bomull. B120×L180 cm. Naturfärgad/

off-white. 404.567.57
4

7 PUDERVIVA
Påslakanset

899:-

Bordslampor, som den här i förnybar 
bambu, hjälper till att skapa mysig stämning. 
Och med energieffektiva ljuskällor sparar du 

dessutom el.

11

12
Ta hand om dina mattor så håller de  
livet ut. Och vill du göra ett resurssmart 
val kan du välja den här mattan gjord i 
100 procent återvunnen bomull.

2 HINDÅS
Spegel

299:-

Nytt

Sovrum med  
medveten inredning
Att handla hållbart är inte alltid så enkelt. Men om du planerar en  
välbehövlig uppdatering av ett rum, så kan vi erbjuda produkter som 
är gjorda med mer klimatvänliga material och processer. Och som  
vanligt kan du köpa dem till bästa möjliga pris. Kolla in vårt sortiment!499:-

NEIDEN
Sängstomme

5
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 1 NYMÅNE golv-/läslampa 399:- styck i lackat 
stål och aluminium. H170 cm. Vit. 803.367.58

 2 BERGPALM påslakanset 299:- 100% mer håll-
bar bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott 
L50×B60 cm. Grön. 004.231.94

 3 STJÄRNBRÄCKA täcke, extra varmt 899:- 
Fyllning i lyocell och 100% återvunnen polyester. 
B240×L220 cm. 404.586.43

 4 HYLLESTAD pocketresårmadrass, medelfast 
4095:- individuellt inkapslade pocketresårer 
och latex som följer din kropp din kropp och 
hjälper dig att slappna av. B180×L200 cm.  
27 cm tjock. Vit. 404.258.60

 5 STJÄRNBRÄCKA täcke, medelvarmt 499:- 
Fyllning i lyocell och 100% återvunnen polyester. 
B240×L220 cm. 304.571.30

 6 Nytt LUDDROS kuddskydd 39:- L50×B60 cm. 
Återvunnen polyester och 100% mer hållbar 
bomull. Din kudde håller längre om du  
använder ett kuddskydd mot fläckar och 
smuts. 704.616.77

 7 Nytt LUNDTRAV kudde, hög 139:- Fyllning i 
90% andfjädrar och 10% anddun. L50×B60 cm. 
004.602.52

 8 Nytt LUNDTRAV kudde, låg 99:- Fyllning i  
90% andfjädrar och 10% anddun. L50×B60 cm. 
004.602.85

 9 MJÖLKKLOCKA ergonomisk kudde, sido-/
ryggläge 299:- Minnesskum och polyestertyg. 
L41×B51 cm. 604.467.67

 10 SKOTTERUD/TUSSÖY resårbotten och bädd-
madrass, medelfast  6490:- Individuellt inkapslade 
pocketresårer rör sig oberoende av varandra. 
Minnesskum i bäddmadrassen formar sig efter 
kroppen med hjälp av kroppsvärmen och hjälper 
dig att slappna av. B160×L200, H52 cm. 
BJORLI ben och SULTAN kopplingsbeslag 
är inräknade i priset men plockas separat. 
Mörkgrå/vit. 492.295.72

Alla har rätt att sova bra
Vi sover alla på olika sätt. Vissa gillar en fastare madrass medan andra  
vill ha en mjuk. Vissa är alltid varma, medan andra alltid är lite småfrusna.  
Oavsett vad du har för preferenser så finns det en bekväm lösning som passar dig. 

7

8

9

LUDDROS
Kuddskydd

39:-
6

Nytt

4

5

1

STJÄRNBRÄCKA
Täcke, extra varmt

899:-
3

Det här täcket finns både i en  
varm och en medelvarm variant. 

De olika komfortzonerna i den här 
madrassen ger tryckavlastning och 
stöd exakt där det behövs.

Den här ergonomiska kudden har två 
olikformade sidor. En passar den som 
sover på rygg, den andra den som sover 
på sidan.

10 SKOTTERUD/TUSSÖY
Resårbotten  
och bäddmadrass

6490:-

BERGPALM
Påslakanset

299:-
2
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Scanna här  
för att köpa

En bra kudde  
gör skillnad

Bra sömn kan ge dig ett bättre ditt liv. 
Ergonomisk kudde med olika höjder fungerar 
för både rygg- och sidoläge. Två olika skumlager 
skruvar upp komforten. Sov gott!

Gör det mesta  
av madrassen
Ta hand om din madrass, så hjälper den 

till att ta hand om dig. Med ett tvättbart 

madrasskydd och regelbunden vädring 

förlänger du madrassens livslängd och 

förblir den fräsch natt efter natt.  

Vi rekommenderar att man byter 

madrass vart 8–10 år och bäddmadrass 

vart 4-5 år.

4 BERGPALM
Påslakanset

299:-

 1 VÄXJÖ taklampa 249:- Lackat aluminium.  

Ø38, H26 cm. Beige. 503.607.64

 2 GLADOM brickbord 149:- Lackat stål. Ø45,  

H53 cm. Svart. 504.119.90

 3 Nytt HAUGA klädd sängstomme 2295:-

Fast klädsel i polyester. B189×L211, H100 cm. 

Bäddmått 180×200 cm. Ribbotten och mittbalk 

medföljer. VISSLE grå. 604.463.57  Madrasser 

säljs separat.

 4 BERGPALM påslakanset 299:- 100% mer hållbar 

bomull. Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott 

L50×B60 cm. Rosa. 904.232.22

 5 Nytt STENMÄTARE kuddfodral 39:-  

100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm.  

Flerfärgad. 204.725.17

 6 MOSHULT skummadrass 799:- Polyeter. 

B140×L200 cm. 10 cm tjock. Fast. Vit. 

802.723.27

 7 HÖVÅG pocketresårmadrass, medelfast 2595:- 

Individuellt inkapslade pocketresårer och  

ett generöst lager av mjuk polyeterfyllning. 

B180×L200 cm. 24 cm tjock. Mörkgrå/vit. 

302.443.89

7 HÖVÅG
Pocketresår- 
madrass

2595:-

3 HAUGA
Klädd  
sängstomme

2295:-

Nytt

STENMÄTARE
Kuddfodral

39:-
5

Nytt

2

1

6

ROSENSKÄRM
Ergonomisk kudde, sido-/ryggläge.  
Minnesskum och polyestertyg.  
L33×B50 cm. 904.443.66  199:-

149:-
Nytt lägre pris
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 1 Nytt LINDBYN spegel 399:- Spegelglas och 
aluminium. Kan hängas horisontellt eller  
vertikalt. B40×H130 cm. Svart. 204.586.15

 2 HÄNGA barngalge 39:-/5 stycken i klarlackad 
massiv bok. 601.787.69

 3 Nytt BLÅVINDA påslakanset 299:- styck  
i 100% mer hållbar bomullspercale. Påslakan 
B150×L200 cm. 1 örngott L50×B60 cm.  
Ljusblå. 104.617.84 

 4 LIERSKOGEN avlastningsbord 399:- Lackat stål 
och lackad yta. Ø42, H74 cm. Vit. 403.308.62

 5 PLATSA/FONNES sängstomme med 10 lådor 
5605:- Folierad yta. B140×L244, H43/103 cm. 
Bäddmått 140×200 cm. Vit. 893.029.14  
Madrasser säljs separat.

 6 Nytt BRÖNDEN matta, kort lugg 2795:- Slityta 
i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar bomull. 
B170×L240 cm. Handgjord. Beige. 104.805.51

 7 LEN amningskudde 249:- Fodral i lyocell  
och 100% mer hållbar bomull. Stoppning i  
återvunnen polyester. B50×L60, H18 cm. 
Grå. 204.002.43

 8 OMTÄNKSAM pläd 249:- 100% ull. B60×L160 cm. 
Gul. 304.193.55

 9 KUNGSFORS nätpåse 49:-/set om 2 i 100% mer 
hållbar bomull. Naturfärgad. 203.728.34

 10 SNIGLAR skötbord 299:- Obehandlad massiv 
bok. L72×B53, H87 cm. Bok/vit. 200.452.05  
SKÖTSAM skötbädd säljs separat. 

 11 SNIGLAR spjälsäng 649:- Obehandlad massiv 
bok. B66×L124, H80 cm. Bäddmått 60×120 cm. 
302.485.37  Madrass och LENAST spjälskydd 
säljs separat.

Skapa plats för en ny person
Sömn är alltid viktigt – och ännu viktigare när vi välkomnar 
en ny liten familjemedlem. Och eftersom sovrummet 
inte växer bara för att familjen gör det, är det smart  
att ta vara på det utrymme du ändå har.

PLATSA/FONNES
Sängstomme med 10 lådor

5605:-
5

10 SNIGLAR
Skötbord

299:-

11 SNIGLAR
Spjälsäng

649:-

8

6

2

4

9

7 LEN
Amnings- 
kudde

249:-

BLÅVINDA
Påslakanset

299:-/st

3

Nytt1 LINDBYN
Spegel

399:-

Nytt

Hängare med krokar ger dig plats för  
sakerna din nya rumskamrat behöver utan 
att du behöver skaffa nya möbler direkt.

Separata täcken är bra när ni turas  
om att kliva upp och ta hand om  
bebisen under natten. 

Barnsäkerhet är något som både du 
och vi prioriterar högt. Den här enkla 
spjälsängen erbjuder bra och säker  
sömn till ett bra pris.
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 1 HARÖRT kudde 199:- Fodral i 100% rami. 

Stoppning i 100% andfjädrar. L40×B65 cm.  

Grå. 004.094.85  
 2 HILLARED kuddfodral 179:- 100% mer hållbar  

bomull, polyester, viskos och lin L40×B65 cm. 

Beige. 004.438.23

 3 BRIMNES utdragbar dagbädd med 2 lådor 

2195:- Folierad yta. B86×L205, H57 cm. 

Bäddmått 80/160×200 cm. Vit. 002.287.05  

Madrasser säljs separat.

 4 SISSIL kuddfodral 129:- 100% mer hållbar  

bomull. L50×B50 cm. Blå. 004.326.88

 5 NYHAMN trippelkudde 400:- Polyester. 

B40×L200 cm. SKIFTEBO antracit. 703.437.97

 6 FYRESDAL utdragbar dagbädd 1995:- Lackat 

stål. B88×L207, H94 cm. Bäddmått 80/160×200 cm. 

Svart. 204.243.62  Madrasser säljs separat.

 7 FLEKKE utdragbar dagbädd med 2 lådor 2495:- 

Folierad och lackad yta. B88×L207, H86 cm. 

Bäddmått 80/160×200 cm. Vit. 003.201.34  

Madrasser säljs separat.

 8 OMTÄNKSAM pläd 249:- 100% ull.  

B60×L160 cm. Ljusgrå. 604.193.54

 9 Nytt SÖDERHAMN 3-sitssoffa 3495:- Avtagbar 

klädsel i polyester och nylon. B186×D99, H83 cm. 

Sits H40 cm. SAMSTA orange. 193.056.14

 10 GULSPARV babyfilt 129:- 100% mer hållbar 

bomull. B70×L90 cm. Vit. 404.271.09

 11 VANDRING HARE mjukleksak 99:-  

Polyester. L40 cm. 402.160.84

 12 Nytt GISTAD vilfåtölj 1995:- Fast klädsel i  

polyester. B66×D84, H96 cm. Sits H47 cm. 

Ställbar i 3 lägen, upprätt, lätt bakåtlutad 

och liggande viloläge. IDEKULLA mörkröd. 

404.663.89

SÖDERHAMN
3-sitssoffa

3495:-
9

Sju bra ställen  
för en powernap
Länge leve tuppluren! Den kan återställa din energi, minska stressen 

och göra dig gladare. Så det finns många goda skäl att unna sig en 

paus i vardagen. En powernap är inget att skämmas för – utan något 

du ska vara stolt över!

Du har alltid tid för en powernap. Det 
räcker med tio eller tjugo minuter för  
att du ska hinna ladda dina batterier. 

5
BRIMNES
Utdragbar dagbädd med 2 lådor

2195:-
3

8

6

1
2

10

7

11

GISTAD
Vilfåtölj

1995:-
12

Nytt

4



2

94 Ladda för bästa sömnen Ladda för bästa sömnen 95

 1 HARÖRT kudde 199:- Fodral i 100% rami. 

Stoppning i 100% andfjädrar. L40×B65 cm.  

Grå. 004.094.85  
 2 HILLARED kuddfodral 179:- 100% mer hållbar  

bomull, polyester, viskos och lin L40×B65 cm. 

Beige. 004.438.23

 3 BRIMNES utdragbar dagbädd med 2 lådor 

2195:- Folierad yta. B86×L205, H57 cm. 

Bäddmått 80/160×200 cm. Vit. 002.287.05  

Madrasser säljs separat.

 4 SISSIL kuddfodral 129:- 100% mer hållbar  

bomull. L50×B50 cm. Blå. 004.326.88

 5 NYHAMN trippelkudde 400:- Polyester. 

B40×L200 cm. SKIFTEBO antracit. 703.437.97

 6 FYRESDAL utdragbar dagbädd 1995:- Lackat 

stål. B88×L207, H94 cm. Bäddmått 80/160×200 cm. 

Svart. 204.243.62  Madrasser säljs separat.

 7 FLEKKE utdragbar dagbädd med 2 lådor 2495:- 

Folierad och lackad yta. B88×L207, H86 cm. 

Bäddmått 80/160×200 cm. Vit. 003.201.34  

Madrasser säljs separat.

 8 OMTÄNKSAM pläd 249:- 100% ull.  

B60×L160 cm. Ljusgrå. 604.193.54

 9 Nytt SÖDERHAMN 3-sitssoffa 3495:- Avtagbar 

klädsel i polyester och nylon. B186×D99, H83 cm. 

Sits H40 cm. SAMSTA orange. 193.056.14

 10 GULSPARV babyfilt 129:- 100% mer hållbar 

bomull. B70×L90 cm. Vit. 404.271.09

 11 VANDRING HARE mjukleksak 99:-  

Polyester. L40 cm. 402.160.84

 12 Nytt GISTAD vilfåtölj 1995:- Fast klädsel i  

polyester. B66×D84, H96 cm. Sits H47 cm. 

Ställbar i 3 lägen, upprätt, lätt bakåtlutad 

och liggande viloläge. IDEKULLA mörkröd. 

404.663.89

SÖDERHAMN
3-sitssoffa

3495:-
9

Sju bra ställen  
för en powernap
Länge leve tuppluren! Den kan återställa din energi, minska stressen 

och göra dig gladare. Så det finns många goda skäl att unna sig en 

paus i vardagen. En powernap är inget att skämmas för – utan något 

du ska vara stolt över!

Du har alltid tid för en powernap. Det 
räcker med tio eller tjugo minuter för  
att du ska hinna ladda dina batterier. 

5
BRIMNES
Utdragbar dagbädd med 2 lådor

2195:-
3

8

6

1
2

10

7

11

GISTAD
Vilfåtölj

1995:-
12

Nytt

4



96 Ladda för bästa sömnen

 1 NYMÅNE vägg-/läslampa 199:- styck i lackat 
stål och aluminium. H11 cm. Dimbar.  
Vit. 203.569.09

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

 3 ODDRUN pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 
B130×L170 cm. Mörkgrön. 104.565.70

 4 Nytt TRÄDKRASSULA påslakanset 59:- styck  
i polyester och 100% mer hållbar bomull. 
Påslakan B150×L200 cm. Örngott L50×B60 cm. 
Vit/blå. 503.928.40

 5 NIKKEBY byrå med 2 lådor 599:- Lackat stål. 
B46×D49, H70 cm. Grågrön. 304.394.57

 6 FYRTUR mörkläggande rullgardin 1395:- 
Trådlös/batteridriven. Väv i polyester och  
nylon. Skenor i aluminium. B80×L195 cm.  
Rullgardinsbredd 84,3 cm. Grå. 104.082.06  
TRÅDFRI gateway säljs separat.

 7 TRÅDFRI set med fjärrkontroll 249:-  
E27. Vit spektrum. 204.065.70

 8 SYMFONISK/TRÅDFRI set med gateway och 
ljudkontroll 468:- Vit. 193.191.64   
SYMFONISK högtalare säljs separat.

Bra idé för din sovmorgon
Förtjänar du att stanna kvar i sängen 
en stund? Våra IKEA Home Smart-
produkter gör att du kan styra dina 
lampor, rullgardiner och din musik 
utan att behöva kliva upp. 4 TRÄDKRASSULA

Påslakanset

59:-/st

1

2

8

5

3

6

TRÅDFRI
Set med  
fjärrkontroll

249:-

7

Scanna här  
för att köpa

Efterlängtad på  
kvällen, svår att  
lämna på morgonen

De här trådlösa mörkläggande  
rullgardinerna är batteridrivna  
och lätta att installera.

Lägg till en trådlös 
gateway för att  
styra hela lösningen 
med din telefon  
eller röstassistent.

3495:-

SÄBÖVIK
Kontinentalsäng. Fast klädsel i polyester  
av 100% återvunnet material. B160×L204, 
H90 cm. Bäddmått 160×200 cm. Madrass, 
bäddmadrass och ben medföljer.  
Fast/VISSLE grå. 493.857.51
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 1 NATTJASMIN påslakanset 499:- Satin av 
mer hållbar bomull och lyocell. Påslakan 
B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.  
Vit. 503.371.65

 2 PINNIG hängare med 3 krokar 199:-  
Lackat stål och aluminium. B79×D17, H16 cm.  
Svart. 003.297.90

 3 Nytt ÅSVEIG kuddfodral 79:- 100% mer hållbar 
bomull. L40×B65 cm. Mörkbeige. 104.765.73

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

 5 Nytt LINDBYN spegel 499:- Spegelglas och 
aluminium. B60×H120 cm. Kan hängas  
horisontellt eller vertikalt.  Svart. 304.586.10

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

 7 Nytt REGNSKUR taklampskärm 299:- 
Polyester, plast och stål. Ø50, H46 cm.  
Vit. 204.303.77   Ljuskälla och upphäng  
säljs separat.

 8 ARÖD arbetslampa 399:- Lackat stål och  
aluminium. H53 cm. Grön. 504.472.39

 9 Nytt KÖLAX överkast 499:- Polyester av  
100% återvunnet material. B230×L250 cm. 
Grå. 804.549.59

 10 STOENSE matta, kort lugg 995:-  
Lugg i polypropen. Baksidesbeläggning i plast. 
B170×L240 cm. Mellangrå. 004.268.28

 11 METALLISK vattenkittel 299:- Rostfritt stål  
och plast.  1,5 l. 403.602.22

 12 NISSAFORS rullvagn 349:- Lackat stål. 
L50,5×B30, H83 cm. Svart. 203.997.77
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KÖLAX
Överkast

499:-
9

Nytt

LINDBYN
Spegel

499:-
5

Nytt

Vill du titta på favoritfilmen på 
bekvämaste platsen hemma? Kryp 
upp i sängen och tryck på play! 

4 MAJGULL
Rumsförmörkande  
gardiner 

299:-/par

3

2

Snart helg igen? Då 
får du lov att gömma 
väckarklockan, dra för 
dina rumsförmörkande 
gardiner och sova så 
länge du vill!

Ta hand om dig själv
Det är absolut inget fel att skämma bort sig själv ibland. Och att få den vila och 
avkoppling som vi faktiskt behöver. Så unna dig något du uppskattar, från frukost 
på sängen till en lång och härlig sovmorgon. I en sovrumsmiljö som gör dig glad, 
harmonisk och utvilad. För det är du värd!

Bästa känslan i världen? 
Att få krypa ner i en 
nybäddad säng med 
rena och fräscha lakan. 
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 1 Nytt GRACIÖS kudde 99:- 100% mer hållbar 
bomullssammet och plast. Ø36 cm. 504.681.56

 2 MÖJLIGHET påslakanset 199:- styck i 100% 
mer hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. 
Örngott L50×B60 cm. Rosa/grafik. 704.212.76

 3 MÖJLIGHET ställ för hörlurar/surfplatta 29:- 
Lackat stål. Röd. 504.213.95

 4 SLÄKT sängram med undersäng och förvaring  
2795:- Lackad yta. B96×L206, H78 cm. Bäddmått 
90×200 cm. LURÖY ribbotten och SLÄKT  
undersäng är inräknade i priset men plockas  
separat. Vit. 892.277.31  Madrasser säljs separat.

 5 VÄNSKAPLIG barngalge 49:-/3 stycken  
i återvunnen papp. 303.332.72

 6 VITVAL våningssängstomme 1995:-  
Lackat stål och polyester. B97×L207, H162 cm. 
Bäddmått 90×200 cm. Vit/ljusgrå. 804.112.72  
Madrasser säljs separat.

 7 Nytt GRACIÖS påslakanset 149:- styck i 100% 
mer hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. 
Örngott L50×B60 cm. Rosa/turkos. 404.624.71

Framtidsvänligt! Med ny teknik  
minskar vi markant den mängd  
vatten som behövs för att trycka  
det här fina mönstret. 

Dubbelt så bra 
Två sängar behöver inte ta upp mer 
golvyta än en. Den ena sängen kan 
skjutas in under den andra när den 
inte används, eller placeras ovanpå, 
och gör att ett delat rum kan kännas 
dubbelt så stort. 
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7 GRACIÖS
Påslakanset

149:-

Nytt

MÖJLIGHET
Påslakanset

199:-
2

Du kan montera 
det själv

Men du  
behöver inte
Ibland är det livet som händer – och ibland har 
man bara annat att göra. Ett bord eller flera?  
Vi hjälper gärna till att montera din nya  
IKEA möbler hemma hos dig.

Monteringsservice

Scanna för mer info
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7 GRACIÖS
Påslakanset
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MÖJLIGHET
Påslakanset

199:-
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Du kan montera 
det själv

Men du  
behöver inte
Ibland är det livet som händer – och ibland har 
man bara annat att göra. Ett bord eller flera?  
Vi hjälper gärna till att montera din nya  
IKEA möbler hemma hos dig.

Monteringsservice

Scanna för mer info
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 1 FUBBLA LED vägglampa 249:- Lackat stål.  
H15, D20 cm. Vit. 003.815.99

 2 SUNDVIK växasäng 1495:- Betsad, klarlackad 
massiv furu. B91×L137–207, H80 cm. Bäddmått 
B80×L130/165/200 cm. LURÖY ribbotten är  
inräknad i priset men plockas separat.  
Vit. 490.460.68  Madrass säljs separat. 

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

 4 DUKTIG docksäng med bäddset 149:- Massiv 
furu, polyester och bomull. B36×L52, H30 cm. 
Furu/flerfärgad. 400.863.51

 5 Nytt JÄTTELIK påslakanset, dinosaurie 199:- 
100% mer hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm. 
Örngott L50×B60 cm. Blå. 704.641.24

 6 KURA vändbar säng 1495:- styck i klarlackad  
massiv furu och folierad yta. B99×L209, H116 cm. 
Bäddmått 90×200 cm. Vänd den upp och 
ned och den förvandlas snabbt från låg till 
hög säng. Vit/furu. 802.538.09  Madrass och 
PLUFSIG  gymnastikmatta säljs separat.

 7 UPPLYST LED vägglampa 149:- Plast.  
Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i 
energiklasserna: A++ till A. LED livstid c:a 25 000 
timmar. B30×H19 cm. Vit. 304.245.16

 8 FLISAT barnpall 179:- Tonad, klarlackad massiv 
furu. B24×D24, H28 cm. 402.735.93

 9 Nytt RÖRANDE matta 349:- Lugg i nylon. 
Baksidesbeläggning i gummi. B133×L160 cm. 
Gul. 204.625.99

 10 Nytt SLÄKT växasäng 1195:- styck med lackad 
yta. B91×L135/205, H71 cm. Bäddmått 
B80×L130/165/200 cm. LURÖY ribbotten är  
inräknad i priset men plockas separat.  
Vit/björk. 693.266.09  Madrass säljs separat.

 11 DJUNGELSKOG mjukdjur, orangutang 149:- 
Polyester. L66 cm. 004.028.08  Halskrage är  
rekvisita och ingår inte.

 12 Nytt JÄTTELIK mjukdjur, dinosaurie 69:- 
Tyg/fyllning i polyester. L46 cm. Triceratops. 
604.711.77

Våra påslakan är gjorda av mer  
hållbar bomull: återvunnen  
eller odlad med mindre vatten.

Sängen kan enkelt  
förlängas när barnet växer. 

Ett rum som kan växa i takt med barnet
Små barn blir stora barn innan du vet ordet av. Därför är det bra med ett rum 
som man kan växa i. Testa med varma, naturliga färger som känns aktuella 
under lång tid, och möbler som kan utvecklas med tiden.
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JÄTTELIK
Påslakanset
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Nytt
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SLÄKT
Växasäng

1195:-/st
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JÄTTELIK
Mjukdjur
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Nytt

KURA
Vändbar säng

1495:-
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SUNDVIK
Växasäng

1495:-
2
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 1 MALFORS skummadrass, medelfast 595:- 
Polyeter. B80×L200 cm. 12 cm tjock.  
Vit.  102.722.84

 2 GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar  
bomull. L50×B50 cm. Mörkblå. 004.262.01

 3 SMÅSPORRE täcke, svalt 139:- Fyllning i hålfiber 
av återvunnen polyester. B150×L200 cm. 
704.570.05

 4 Nytt VILDKORN kudde, hög 79:- Fyllning 
i återvunnen polyesterfiber. L50×B60 cm. 
904.605.68

 5 KNARREVIK avlastningsbord 99:-  
Lackat stål. B37×D28, H45 cm. Svart. 
303.811.83

 6 Nytt STARTTID ryggsäck 179:-  
Tyg i polyester. 18 l. Blå. 304.590.54

 7 MULIG klädställning 99:- Lackat stål.  
B99×D46, H151 cm. Vit. 601.794.34

 8 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  
Skärm Ø17 cm. Mörkgrå. 503.553.95

 9 STAJLIG galge, inom-/utomhus 49:-/5 stycken 
i lackat stål. B41 cm. 002.914.19

 10 Nytt LYKTFIBBLA påslakanset 99:- 100% mer 
hållbar bomull och polyester av 100% återvunnet 
material. Påslakan B150×L200 cm. 1 örngott 
L50×B60 cm. Vit/grå. 304.664.22

 11 LANGSTED matta, kort lugg 399:- Lugg i  
polypropen. Baksidesbeläggning i syntetisk  
latex. B133×L195 cm. Gul. 304.239.46

 12 NEIDEN sängstomme 349:- Obehandlad  
massiv furu. B94×L205, H65 cm.  
Bäddmått 90×200 cm. 403.952.45  
LURÖY ribbotten och madrasser säljs separat. 

VILDKORN
Kudde, hög 

79:-
4

Nytt

2

1

3 8

9

7

10

Flexibelt och flyttbart

Flyttar du ofta? Då gillar du nog saker som är lätta att bära och  
enkla att montera isär och ihop. Här ser du några exempel som  
du kommer att uppskatta den dag det är dags att flytta igen.

5 KNARREVIK
Avlastningsbord

99:-
6 STARTTID

Ryggsäck

179:-

Nytt

12

11

349:-
NEIDEN
Sängstomme
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Skönheten finns ofta i de enkla sakerna. Inte minst när de matchar resten 

av din inredning. MALM seriens rena linjer kan användas tillsammans med 

de flesta sovrumsstilar och innehåller dessutom dolda skatter – till exempel 

integrerade sänglådor eller en byrå som även fungerar som sängbord.

 1 MALM sängstomme, hög, med 4 sänglådor 3395:-  

B196×L209, H100 cm. Bäddmått 180×200 cm. 

SKORVA mittbalk är inräknad i priset men 

plockas separat. Vit. 599.316.13  Madrasser säljs 

separat.

 2 MALM toalettbord med glasskiva 995:- 

B120×D41, H78 cm. Vit. 102.036.10

 3 MALM sängstomme, hög 1495:-  

B135×L209, H100 cm. Bäddmått 120×200 cm. 

Svartbrun. 202.494.91  Madrasser säljs separat.

 4 MALM byrå med 6 lådor 995:-  

B80×D48, H123 cm. Vit. 604.036.02

 5 MALM byrå med 3 lådor 599:- B80×D48,  

H78 cm. Vit. 204.035.62  Komplettera din MALM 

byrå med en MALM glasskiva om du önskar.

 6 MALM sängstomme, hög 1995:-  

B176×L209, H100 cm. Bäddmått 160×200 cm. 

SKORVA mittbalk är inräknad i priset men 

plockas separat. Vitlaserad ekfaner. 190.225.49  

Madrasser säljs separat.

 7 MALM byrå med 4 lådor 799:-  

B80×D48, H100 cm. Vitlaserad ekfaner. 

704.035.74

 8 Nytt SILVERFRYLE påslakanset 199:-  

100% mer hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.  

2 örngott L50×B60 cm. Vit/grå. 104.696.00

 9 MALM byrå med 2 lådor 499:-  

B40×D48, H55 cm. Vitlaserad ekfaner. 

101.786.01

Matchande möbler med MALM

2

MALM
Sängstomme, hög

1495:-

3

MALM
Byrå med  
6 lådor

995:-

4

6

9

8

7

Det ska vara enkelt att få 

hem grejerna! Du väljer 

möblerna, vi levererar dem.

MALM
Sängstomme, hög,  
med 4 sänglådor

3395:-
1

Möbler högre än 74 cm måste  
alltid förankras i väggen.

5
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 1 Nytt IDALINNEA kuddfodral 39:-  
100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm.  
Blå/vit.  004.725.23

 2 ALPKLÖVER kuddfodral 39:- 100% mer hållbar 
bomull. L50×B50 cm. Naturfärgad/mörkgrå. 
004.621.09

 3 BUSKBO fåtölj 1495:- Klarlackad rotting. 
B72×D63, H75 cm. Sits H32 cm. DJUPVIK dyna 
är inräknad i priset men plockas separat.  
Vit. 792.990.16  

 4 MYDAL våningssängstomme 1495:- 
Obehandlad massiv furu. B97×L206, H157 cm.  

Bäddmått 90×200 cm. 001.024.52   
Madrasser säljs separat.

 5 SÅNGLÄRKA påslakanset 99:- 100% mer  
hållbar bomull. Påslakan B150×L200 cm.  
1 örngott L50×B60 cm. Blå/vit. 704.269.57

 6 Nytt SPIKVALLMO påslakanset 99:- Påslakan 
100% mer hållbar bomull och återvunnen  
polyester. B150×L200 cm. 1 örngott L50×B60 cm. 
Vit/blå. 604.664.49

 7 ÅSATILDA kuddfodral 39:- 100% mer hållbar 
bomull. L50×B50 cm. Naturfärgad/mörkgrön. 
704.565.48

Scanna här  
för att köpa

Läggdags redan?

Andra färger:

Maxat med mönster
Den enkla skandinaviska stilen är 
inte för alla – och det är helt okej. 
Även de mest expressiva mönster 
kan fungera fint tillsammans,  
beroende på färgkombinationen och 
hur mycket du vågar maxa känslan.

MYDAL
Våningssängstomme

1495:-
4

1

2

6

3

7

5

BERGPALM
Påslakanset. 100% mer hållbar bomull. 
Påslakan B150×L200 cm. Örngott L50×B60 cm. 
Rosa/rand. 804.232.32  Grön/rand. 404.232.05  
Grå/rand. 304.232.58  199:-

179:-

Nytt lägre pris
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HEMNES ger dig tidlös kvalitet i en stil som håller för framtiden. Allt tillverkas av 

massivt trä från hållbara skogsbruk, så att du kan få de möbler du behöver i ett 

klassiskt uttryck. Sedan adderar vi några moderna innovationer, som skjutdörrar 

och rengöringsvänliga ytor, så att du kan leva länge med HEMNES.

Klassisk stil med HEMNES

8 HEMNES
Bokhylla

1495:-

Nytt

HEMNES
Skrivbord  
med 2 lådor

1395:-

5

6

9

 1 HEMNES sängstomme 2795:-  Betsad, klarlackad 

massiv furu. B194×L211, H120 cm. Bäddmått 

180×200 cm. SKORVA mittbalk är inräknad 

i priset men plockas separat. Svartbrun. 

299.315.63  Madrasser säljs separat.

 2 AINA kuddfodral 149:- styck i 100% lin.  

L65×B65 cm. Mörkgrå. 504.265.57

 3 HEMNES avlastningsbord 499:- Betsad,  

klarlackad massiv furu. B46×D35, H70 cm.  

Vitbetsad. 202.004.56

 4 LOHALS matta, slätvävd 299:- 100% jute. 

B80×L150 cm. 203.074.81

 5 HEMNES skrivbord med 2 lådor 1395:- Betsad, 

klarlackad massiv furu. B120×D47, H75 cm. 

Svartbrun. 103.632.17

 6 HEMNES garderob med 2 skjutdörrar 2995:- 

Betsad, klarlackad massiv furu. B120×D59, 

H197 cm. 1 klädstång, 1 fast och 1 justerbart 

hyllplan medföljer. Vitbetsad. 502.512.70

 7 HEMNES sängstomme 2495:- Betsad, klarlackad 

massiv furu. B174×L211, H120 cm. Bäddmått 

160×200 cm. Vitbetsad. SKORVA mittbalk 

är inräknad i priset men plockas separat. 

799.293.41  Madrasser säljs separat.

 8 Nytt HEMNES bokhylla 1495:- Betsad, klarlackad 

massiv furu. B90×D37, H197 cm. Svartbrun/

ljusbrun. 204.522.94 

 9 HEMNES byrå med 3 lådor 1295:- Betsad, 

klarlackad massiv furu. B108×D50, H96 cm. 

Vitbetsad. 804.247.45  Komplettera din 

HEMNES byrå med en glasskiva om du önskar.

 10 HEMNES toalettbord med spegel 1995:- Lackad 
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H159 cm. Spegel B66×41 cm. Toppskivan i glas 
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HEMNES
Sängstomme

2495:-

7

10

3

2

HEMNES
Sängstomme

2795:-
1

Du behöver inte oroa dig 
för monteringen – beställ 
vår monteringsservice så 
hjälper vi dig.

4
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 1 RÖRKÄR matta, slätvävd 249:-  

100% mer hållbar bomull. B80×L150 cm.  

Svart/naturfärgad. 704.187.78

 2 SONGESAND sängstomme med 2 sänglådor 

2095:- Folierad yta.  B173×L207, H95 cm. 

Bäddmått 160×200 cm. SKORVA mittbalk  

är inräknad i priset men plockas separat.  

Vit. 392.412.11  Madrasser säljs separat.

 3 AINA kuddfodral 79:- 100% lin. L50×B50 cm. 

Grå. 704.025.84

 4 SONGESAND avlastningsbord 399:- Folierad 

yta. B42×D40, H55 cm. Vit. 303.674.41

 5 STINAMAJ pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Vit/mörkgrå. 704.326.75

 6 KOPPARRANKA påslakanset 299:-  

100% mer hållbar bomull och viskos.  

Påslakan B240×L220 cm. 2 örngott L50×B60 cm.  

Vit/mörkgrå. 904.496.70

 7 SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting.  

Ø54, H39 cm. Handgjord. 303.949.44

Belysning som  
du vill ha den

Scanna här  
för att köpa

När du ska sova. När du ska vakna. När du ska 
yoga. Vad du än ska göra kan du med det här 
smarta dimmersetet skräddarsy din belysning 
hemma. Och det bästa? Ingen elektriker behövs. 

KOPPARRANKA
Påslakanset

299:-
6

4

3

5

2 SONGESAND
Sängstomme  
med 2 sänglådor

2095:-1 RÖRKÄR
Matta,  
slätvävd

249:-

7

Skapa lugn
Behöver du varva ner? Låt sovrummet  

bli din frizon, med mjuka textilier, 

naturmaterial och behagliga jordfärger. 

Och med stängd förvaring blir det ännu 

mer harmoniskt och välorganiserat.

Förankra dina möbler i väggen, 

för säkerhets skull.

99:-
TRÅDFRI
Set med dimmer.  
E27. 104.359.26
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ENUDDEN
Hängare 
för dörr

39:-

8

1 LINDBYN
Spegel

499:-

Nytt

13

10

3

4

 7 HEMNES vägghylla 499:- Lackad yta. B42×D10, H118 cm. Vit. 003.966.47

 8 ENUDDEN hängare för dörr 39:- Lackat stål. B35×H13 cm. Vit. 602.516.65

 9 FLODALEN badhandduk 139:- styck i 100% mer hållbar bomull.  

B70×L140 cm. Vit. 403.808.71

 10 DRAGAN tvålpump 79:- Klarlackad bambu och plast. Rymd 350 ml.  

H16 cm. 902.714.93

 11 Nytt TRÄTTEN hårhandduk 39:-/2 stycken i 100% mer hållbar bomull. 

B265×L720 mm. Mörkgrå/vit. 904.771.25

 12 VÄLDOFT doftljus i glas 15:- Glas och doftande raps/paraffinvax. 

Ø8, H8 cm. Brinntid 25 timmar. Morgondagg/ljusgrön. 004.422.96

 13 BROGRUND toalettrullehållare 49:- Rostfritt stål. B13 cm. 003.285.40

 1 Nytt LINDBYN spegel 499:- Glas och aluminium. Ø80 cm. Svart. 

504.586.14

 2 NIKKEBY klädställning 599:- Lackat stål. B80×D40, H170 cm. Grågrön. 

104.394.58

 3 SAXBORGA förvaringslåda med spegellock 149:- Plast, kork och spegel-

glas. L24×B17, H14 cm. 803.918.82

 4 BRANÄS tvättkorg med klädd insida 349:-  

Klarlackad rotting och polyester. B41×D41, H60 cm. 202.147.31

 5 TRENSUM spegel 49:- Glas och rostfritt stål. Ø17, H33 cm.  

Spegelns ena sida förstorar. 245.244.85

 6 VIKFJÄRD handduk 29:- 100% mer hållbar bomull.  

B40×L70 cm. Grå. 704.052.19

TRENSUM
Spegel

49:-
5

När du vill ge ditt  
badrum en boost
Visst är det underbart när allt är lätt att hitta och belysningen 
tar fram ditt bästa jag, så att du både kan starta dagen och 
sedan avrunda den på kvällen på bästa sätt. Bläddra vidare 
för att se hur du kan skapa en plats för dig och dina badrumsrutiner. 
 

VÄLDOFT
Doftljus  
i glas

15:-

12

2

9

6

11

7
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Enkelt sätt att spara  
vatten varje dag
Vore det inte fint om du varje gång du borstar tänderna, tvättar  
händerna eller duschar också gjorde en viktig insats? Genom att  
använda smarta, vattensnåla tvättställsblandare och duschblandare 
kan du bidra med något riktigt bra – redan före frukost. Dessutom  
har alla våra tvättställsblandare och duschblandare 10 års garanti.

 1 HAMNSKÄR tvättställsblandare med botten-

ventil 895:- Metalliserad mässing. H19 cm. 
Svart. 103.472.13

 2 EKOLN tvålpump 49:- Stengods. Rymd 300 ml. 
H18 cm. Mörkgrå. 404.416.19

 3 VOXNAN takduschset med termostatblandare 
1895:- Förkromad mässing, rostfritt stål och 
plast. Takdusch Ø200, handdusch Ø90,  
cc-mått 150/160 mm. 403.933.50

 4 Nytt RÄLLSJÖN duschdraperi 149:- Polyester 
av 100% återvunnet material. B180×L200 cm.  
Vit/grå. 604.701.30

 5 HEMNES vägghylla 499:- Lackad yta. B42×D10, 
H118 cm. Vit. 003.966.47

 6 Nytt TOFTBYN spegel 349:- Glas och folierad 
yta. B65×H85 cm. Kan hängas horisontellt eller 
vertikalt. Vit. 104.591.49

 7 KINNEN handduk 39:- styck i mer hållbar 
bomull och viskos. B40×L70 cm. Svart/vit. 
404.393.29

 8 HEMNES öppen kommod/TÖRNVIKEN tvätt-
ställ/HAMNSKÄR tvättställsblandare 3290:- 
Lackad yta och keramik. B82×D48, H90 cm.  
Vit. 893.857.06

 9 NORDRANA korg 189:- Polypropen. B35×D26, 
H26 cm. Blå. 604.206.49

 10 VILTO badrumspall 199:- Lackad yta.  
B40×D32, H25 cm. Svart. 403.587.47

HEMNES/TÖRNVIKEN/ 
HAMNSKÄR
Öppen kommod, 
tvättställ och  
tvättställsblandare

3290:-

8

4

2

5

7

6

Genom att korta duschtiden 
med fyra minuter sparar du 60 
liter vatten per dusch – vilket 
också kan ge dig fyra minuter 
extra sömn.

9

HAMNSKÄR
Tvättställsblandare med bottenventil

895:-
1

Strålsamlaren i våra blandare 
sparar vatten och energi utan 
att försämra vattentrycket.

VOXNAN
Takduschset  
med termostat- 

blandare 

1895:-

3

10
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Gör varje dag till en spa-dag
Badrummet är en plats där du kan varva ner, ladda ny energi och få en paus 

från vardagens jäkt och stress. Skapa en avkopplande stämning med levande 

ljus, fluffiga handdukar och, vid behov, en artig men tydlig ”Var god stör ej”-

lapp på dörren!

 1 LILLREVET handdusch med 1 funktion 25:- 

Plast och syntetgummi. Handdusch Ø8 cm. 

303.426.29  TISKEN handduschhållare och 

LILLREVET duschslang säljs separat. 
 2 TACKAN tvålpump 10:- Glas och plast.  

H17 cm. Rymd 200 ml. Vit. 903.223.03

 3 FLODALEN badhandduk 139:- styck i 100%  

mer hållbar bomull. B70×L140 cm. Vit. 

403.808.71

 4 NÄRSEN badhandduk 19:- styck i 100% mer  

hållbar bomull och polyester. B55×L120 cm.  

Vit. 904.473.55

 5 Nytt ENHET badrumsmöbler/TVÄLLEN 
tvättställ/LETTAN spegel och PILKÅN tvätt-

ställsblandare 2488:- Betongmönstrad/vit. 

393.375.86 

 6 MARIUS pall 49:- Lackat stål och plast.  

Sits Ø32, H45 cm. Vit. 901.840.47

 7 TORKIS tvättkorg, inom-/utomhus 59:- Flexibel 

plast. B58×D38, H28 cm. Rymd 35 l. Blå. 

803.392.24

 8 VILTO handduksställ 399:- Klarlackad massiv 

björk och polyester. B57×H150 cm. 003.444.51

 9 Nytt LUNDSKÄR tvättställsblandare med botten- 

ventil 895:- Metalliserad mässing. H25 cm. 

Svart. 104.676.39 

 10 ODENSVIK tvättställ med 1 ho 900:- Keramik. 

B63×D49, H6 cm. 501.955.52

 11 VILTO kommod 1495:- Klarlackad massiv björk.  

B65×D48, H80 cm. 104.803.77

 12 TÅSJÖN morgontofflor 20:- Polyester och  

polyeter. Grå. L/XL. 103.920.26  S/M. 003.919.37 

 13 VILTO badrumspall 199:- Klarlackad massiv 

björk. B40×D32, H25 cm. 603.444.53

FLODALEN
Badhandduk

139:-/st

3

Det enda som saknas är  

en kopp med ditt favoritte.

1

4

8

13

12

Inget badkar? 
Ett fotbad är 
nog så mysigt.

6 MARIUS
Pall

49:-

7

TACKAN
Tvålpump

10:-
2

10

9 LUNDSKÄR
Tvättställs- 
blandare med  
bottenventil

895:-

Nytt

ENHET/TVÄLLEN/ 
LETTAN/PILKÅN
Badrumsmöbler, 
tvättställ, spegel och  
tvättställsblandare

2488:-

5

Nytt

11
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 1 Nytt VESKEN rullvagn 89:- Plast.  

B54×D18, H71 cm. Vit. 004.712.22

 2 Nytt STORAVAN badrumsset 20:-/3 delar  

i plast. Innehåller 1 tvålpump 40 cl, H16,5 cm,  

1 tandborsthållare 40 cl, H11 cm och 1 bricka 

L15 cm, D7,5 cm. 704.290.03

 3 VESKEN hylla 99:- Plast. B36×D23, H100 cm.  

Vit. 403.078.66

 4 LÅDDAN förvaringstavla med sugproppar 

179:-/6 delar i plast och syntetgummi.  

Blandade färger. 203.242.92

Det här timglaset gör tandborst-
ningen roligare för barnen samtidigt 
som de kan lära sig att spara vatten.

LÅDDAN
Förvaringstavla med sugproppar

179:-/6 delar

4

1 VESKEN
Rullvagn

89:-
3 VESKEN

Hylla

99:-

2

Utnyttja ytan maximalt 
Med smarta lösningar som en hylla 

som ryms i ett tajt hörn och borrfria 

krokar och andra förvaringslösningar 

kan du ge plats för stora idéer i ett  

litet badrum.

Men du  
behöver inte
Drömmer du om ett nytt badrum? Med våra 

servicetjänster kan du få hjälp med allt från 

planering och leverans till finansiering.

Planeringsservice

Scanna för mer info

Du kan göra  
allt själv
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 1 SKURUP takskena, 3-spots 149:- Lackat stål. 

L96 cm. Svart. 103.959.25

 2 HÄLLAN skåp 999:- styck i stål.  

B45×D47, H117 cm. Vit. 792.493.28

 3 HIMLEÅN badhandduk 99:- styck  

i 100% mer hållbar bomull. B70×L140 cm.  

Mörkröd. 704.429.19

 4 HEMNES hylla 799:- Lackad yta. B42×D37,  

H172 cm. Vit. 302.176.54

 5 PLEJA trådkorg med handtag 149:- styck  

i lackat stål och kork. L36×B27, H15 cm.  

Svart. 203.480.47

 6 Nytt ENHET badrumsmöbler/TVÄLLEN 
tvättställ/BROGRUND tvättställsblandare 

4343:- 593.376.13

 7 TRENSUM spegel 49:- Glas och rostfritt stål. 

Ø17, H33 cm. En sida förstorar. 245.244.85

 8 FÖRSIKTIG barnpall 29:- Plast och gummi. 

B37×D24, H13 cm. Vit/grön. 602.484.18

 9 LETTAN spegel 399:- Glas. B100×D1, H96 cm. 

Kan hängas horisontellt eller vertikalt. 

604.352.69

 10 GODMORGON kommod med 2 lådor/
ODENSVIK tvättställ/DALSKÄR tvättställsblandare 

4685:- Lackad yta och keramik. B103×D49,  

H64 cm. Vit. 992.930.75

GODMORGON/ODENSVIK
Kommod med 2 lådor,  
tvättställ och tvättställs- 
blandare

4685:-

10

HÄLLAN
Skåp

999:-/st

2

Fyra sätt att undvika 
morgonrusningen 
Fullt hus betyder ett fullt badrum. Men med enkla lösningar kan du  

se till att allt fungerar smidigt för alla. Och det behöver inte handla  

om stora förändringar – det är de små sakerna som kan hjälpa dig  

att skapa harmoni i badrummet.

Förläng badrummet ut  
i hallen – så att du kan fixa  
i ordning dig även om 
någon annan tar en  
extra lång dusch.

Ett dubbeltvättställ 
sparar tid – den här 
kompakta modellen 
sparar också plats!

1

7

Nu slipper du undra var 
läppstiften och badleksakerna 
finns! Med korgar kan du hålla 
allas grejer organiserade och 
lätta att hitta.

5

3

8

9

HEMNES
Hylla

799:-
4

Alla kan bli klara fortare när barnen 

själva kan nå det de behöver. En pall 

kan faktiskt ge dig några minuters 

extra sömn!

6 ENHET/TVÄLLEN/BROGRUND
Badrumsmöbler,  
tvättställ och  
tvättställsblandare 

4343:-

Nytt
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 1 PRESSA hängtork 16 klädnypor 39:- styck  

i plast. Ø40, H26 cm. Turkos. 104.212.17

 2 BÄSTIS klädvårdsrulle 10:- Plast och papper. 

L22 cm. Grå. 904.256.26

 3 KLUNKA tvättsäck 99:- styck i polyester.  

Ø36, H60 cm. 60 l. Vit/svart. 503.643.71

 4 MULIG torkställning, inom-/utomhus 169:- 

Lackat stål. L173×B57, H103 cm. Vit. 502.287.55

 5 BRANKIS tvättkorg 299:- Klarlackad poppel  

och polyester. L37×B37, H56 cm. 50 l. 903.400.38

 6 NIKKEBY klädställning 599:- Lackat stål. 

B80×D40, H170 cm. Grågrön. 104.394.58

 7 ÅSATILDA kuddfodral 39:- 100% mer hållbar 

bomull. L50×B50 cm. Naturfärgad/mörkgrön. 

704.565.48

Vill du spara  
på resurserna?
Tre enkla sätt att minska din miljö-

påverkan: tvätta mindre ofta, välj  

en lägre tvättemperatur och låt 

tvätten hängtorka. Du sparar  

vatten och energi, dina kläder  

håller längre samtidigt som du 

minskar belastningen på vår planet.  

Och som ren bonus: mindre tvätt 

ger dig mer tid för roligare saker!

2

4 MULIG
Torkställning, 
inom-/utomhus

169:-

Scanna här  
för att köpa

Perfekt i badrummet
1

5

7

6

KLUNKA
Tvättsäck

99:-/st

3

99:-

VESKEN
Hylla. Plast.  
B36×D23, H100 cm.  
Vit. 403.078.66   
Finns även i svart.
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När du vill organisera 
alla dina grejer
Skor och stickade tröjor. Syltburkar, yogamattor och leksaks-
tåg. Tygerna som du förvandlar till fantastiska skapelser. 
Böcker, böcker och - för några av oss - ännu fler böcker.  
Hitta förvaring åt allt detta och allt annat i ditt hem.

1

2

5 6

8

11

10

4

 8 KNAGGLIG låda 59:- Obehandlad furu. B23×D31, H15 cm. 102.923.57

 9 Nytt BESTÅ förvaringskombination 4945:- B180×D42, H112 cm.  

Vit/SMEVIKEN/OSTVIK vitrindörr. 293.843.47

 10 Nytt RENSARE klädväska 39:-/set om 3 i polyester av minst 90% åter- 

vunnet material. 1st 34×25, H8 cm. 2st 25×17, H8cm. Rutmönster/grå  

och svart. 304.325.02

 11 Nytt FABRIKÖR vitrinskåp 1495:- Lackat stål och härdat glas.  

B81×D42, H113 cm. Låsbart. Ljusgul. 804.601.25

 12 BUMERANG galge 39:-/8 stycken i lackat massivt trä och stål.  

B43 cm. 302.385.43

 1 MALM byrå med 3 lådor 649:-  

B80×D48, H78 cm. Vitlaserat ekfaner. 804.035.64

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

 3 BRANÄS korg 99:- Klarlackad rotting. B32×D34, H32 cm. 001.384.32

 4 KLEPPSTAD garderob med 3 dörrar 995:- Folierad yta. B117×D55, H176 cm. 

1 klädstång och 3 hyllplan ingår. Vit. 004.417.58

 5 TROFAST förvaringskombination med backar 714:- Betsad och lackad 

massiv furu och plast. B94×D44, H52 cm. Ljus vitbetsad furu vit/orange. 

793.315.92

 6 TJENA förvaringslåda med lock 99:- styck i papper av minst 80%  

återvunnet material. L50×B35, H30 cm. 903.743.49

 7 KOMPLEMENT multihängare 59:- Polypropen. B32×H72 cm.  

Vit. 603.872.11

BRANÄS
Korg

99:-
3

KOMPLEMENT
Multihängare

59:-
7

BUMERANG
Galge  

39:-/8 st

12

BESTÅ
Förvarings- 
kombination

4945:-

9
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 1 RAGGISAR korg 59:-/set om 3 i polyester av 

100% återvunnet material. Storlekar:  

2 st 19x13x18 cm och 1 st 25x25x18 cm.  

Grå. 903.480.15

 2 Nytt NORDLI byrå med 8 lådor och påbyggnads-

klädstång 3490:- Lackad yta. B160×D47, H170 cm. 

Vit. 692.953.49

 3 RABBLA låda med fack 99:- Polyester och klar-

lackad bambu. L25×B35, H10 cm. 903.481.24

 4 NÄVLINGE LED klämspot 119:- Plast och stål. 

Denna ljusarmatur har inbyggda LED-lampor 

i energiklasserna A++ till A. LED livstid c:a 

25 000 timmar. Vit. 704.498.88

 5 STUK förvaring med 7 fack 79:- Polyester av 

minst 90% återvunnet material. B30×D30,  

H90 cm. Vit/grå. 703.708.56

 6 KOMPLEMENT multihängare 59:- Polypropen. 

B32×H72 cm. Vit. 603.872.11

 7 RIGGA klädställning 149:- Lackat stål och plast. 

B111×D51, H126–175 cm. Vit. 502.316.30

Första steget är att  
veta var allt finns

Visste du att vi enligt forskningen ägnar upp till sex år av våra liv åt att 

leta efter saker? Vill du lägga den tiden på något roligare? Då är det 

bra att veta att det faktiskt inte är så svårt att få ordning på dina grejer.

Hopknölade t-shirts? 
Väskor som ligger 
huller om buller? Här 
får du sex hyllor med 
prydlig förvaring som 
inte inkräktar på din 
klädbudget. 

RAGGISAR
Korg

59:-/set om 3

1

RIGGA
Klädställning

149:-
7

Plana ytor drar till sig saker, så 
är det bara. Men de här korgarna 
kan svälja röran. En annan bra 
sak är att de gjorda av 90 procent 
återvunnet material.

2

4

5

6

RABBLA
Låda  
med fack

99:-

3
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BERGENES
Hållare för  
mobil/surfplatta

29:-
6

MOPPE
Minibyrå

199:-
4

Åtta bra sätt att hålla 
ordning på alla småsaker
Små men viktiga saker som laddare, glasögon och hörlurar har en 

tendens att komma på villovägar. Kanske hamnar de på samma ställe 

som alla försvunna strumpor? Här ser du åtta tips som förhindrar dem 

från att smita iväg.

Lådinsatser är som gjorda för att 
organisera din skräplåda. Den här 
har tillräckligt med fack för allt  
mellan himmel och jord.

 1 SMARRA låda med lock 99:- Klarlackad bambu. 

B30×D30, H10 cm. 703.480.64

 2 KUGGIS insats med 8 fack 69:- PET-plast. 

L53×B36, H6 cm. Vit. 002.802.08

 3 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 359:-  

Lackad yta. B56×D12, H56 cm. Vit. 092.165.95

 4 MOPPE minibyrå 199:- Obehandlad björkply-

wood. B42×D18, H32 cm. 402.163.57

 5 LACK vägghylla 49:- styck med lackad yta. 

L30×D26, H5 cm. Vit. 502.821.77

 6 BERGENES hållare för mobiltelefon/surfplatta 

29:- Klarlackad bambu. L13×B8 cm. 104.579.99

 7 RINNIG tallriksställ 29:- Plast och stål. L28×B9, 

H8 cm. 703.872.58

 8 LIXHULT skåp 149:- styck i lackat stål. 

B25×D25, H25 cm. Vit. 503.286.65

1

5

8

KUGGIS
Insats med 8 fack

69:-
2

SKÅDIS
Förvaringstavla,  
kombination

359:-

3

Väggmonterat hotell för 
dina digitala prylar. En plats 
där du kan förvara dem och 
som kanske också kan ge 
dig en stunds digital detox.

7

Det här är faktiskt en tallrikshållare. 
Men den funkar absolut lika bra som 
brevhållare. 
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5

8

KUGGIS
Insats med 8 fack

69:-
2

SKÅDIS
Förvaringstavla,  
kombination

359:-

3

Väggmonterat hotell för 
dina digitala prylar. En plats 
där du kan förvara dem och 
som kanske också kan ge 
dig en stunds digital detox.

7

Det här är faktiskt en tallrikshållare. 
Men den funkar absolut lika bra som 
brevhållare. 
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Kom ihåg dina bort-
glömda utrymmen
Under sängen, bakom soffan eller 

ovanför dörren. I alla hem finns 

outnyttjade platser som du kan 

börja använda till förvaring och 

organisation.

 1 BJÄRNUM krok, hopfällbar 99:-/3 stycken i  

förnicklat aluminium. B3×D8, H8 cm. 601.525.90

 2 PLUTT krok, självhäftande 9:-/3 stycken i lackat, 

förzinkat stål. B4×D1, H5 cm. Vit. 803.471.01

 3 VARDÖ sänglåda 299:- Folierad yta och  

polyester. B65×D70, H18 cm. Svart. 202.382.23

 4 PUDDA korg 99:- styck i polyester. B28×D28, 

H23 cm. Grå. 203.439.12

 5 TRANHULT/SANDSHULT vägghylla 224:- 

styck i klarlackad massiv asp. B120×D30, 

H22 cm. 993.260.90

 6 RABBLA låda med lock 129:- styck i polyester 

och klarlackad bambu. B25×D35, H20 cm. 

603.481.25

 7 HAVSTA avlastningsbord 1195:- Betsad,  

klarlackad massiv furu. L100xB35, H63 cm.  

Grå. 604.225.49
HAVSTA
Avlastningsbord

1195:-
7

BJÄRNUM
Krok, hopfällbar 

99:-/3 st

1

Varför inte sätta upp 
hyllor ovanför dörren? 
Från tom plats till  
effektiv förvaring!

Har du en skattgömma under 
sängen? Den här lådan har plats 
för skrymmande saker som  
exempelvis yogamattor.

2

4

5

6

3 VARDÖ
Sänglåda

299:-

Supersnygga 
shoppingkassar

Handla mer hållbart! De här fina bärkassarna  
är gjorda i 100 procent återvunnen polyester.

SKYNKE
Bärkasse. Polyester av 100%  
återvunnet material. B45×H36 cm.  
Blå/grön. 204.413.52  Svart/vit. 804.570.38   
Grön/rosa. 304.413.61  Gul/vit. 104.328.38 

15:-/st

Nytt
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 1 PAX/FLISBERGET hörngarderob 5390:- 
B86/161 cm. H236 cm. Vit/ljusbeige. 592.213.73

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

 3 NORRFLY LED ljuslist 195:- styck i aluminium, 
plast och stål. L92 cm. Denna ljusarmatur har 
inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ 
till A. LED livstid c:a 25 000 timmar. 903.322.55  
Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd.

 4 Nytt PAX/SVARTISDAL garderob 9892:- 
B200×D66, H236 cm. Vitlaserad ekeffekt/vit 
papperseffekt. 493.362.99

 5 PAX/BERGSBO/VIKEDAL garderob 5842:- 
B150 ×D38, H236 cm. Vit/spegelglas. 
593.289.15  Knoppar säljs separat. 

 6 LINDSHULT LED skåpbelysning 179:- styck i 
förnicklat borstat stål och glas. B7,4, H11 cm. 
L34,5 cm.  Denna ljusarmatur har inbyggda 
LED-lampor i energiklasserna A++ till A.  
LED livstid c:a 25 000 timmar. 102.604.36

 7 PAX/TYSSEDAL garderob 8115:- B200 ×D35/60, 
H236 cm. Vit/glas. 093.001.03  Knoppar säljs 
separat.

  Belysning och tillbehör säljs separat.

Du kan enkelt lägga till 
integrerad belysning 
när du planerar din 
lösning – så att du 
lättare kan hitta dina 
plagg under mörka 
vintermorgnar.

1

3

PAX/SVARTISDAL
Garderob

9892:-
4

Nytt

KOMPLEMENT
Låda 

149:-/2 st

2

PAX hörngarderober 
är väldigt yteffektiva 

och utnyttjar sin 
förvaringskapacitet 
till max.

PAX/TYSSEDAL
Garderob

8115:-
7

5

6

En liten detalj som sparar 
plats. Tack vare den här  
spegeldörren behöver  
du ingen separat spegel.

Perfekt plats  
för allt med PAX
Det finns absolut en PAX garderob som passar dig, din stil och dina 

grejer. Kombinera PAX garderober med KOMPLEMENT inredning för 
att anpassa din lösning efter dina behov. Behöver du extra klädstänger 
till alla dina skjortor? Inga problem. Har du fler par skor än du faktiskt 

behöver? Oroa dig inte, PAX ordnar skoförvaringen.

En del älskar att montera ihop 
sina möbler, andra kan behöva 
lite hjälp. Då är det bra att vi kan 
erbjuda monteringsservice till 
överkomliga priser.
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PLATSA/FONNES/SANNIDAL
Förvaringskombination

3330:-
5

Förvara barnens saker på 
hyllor, krokar och hängare 
i rätt höjd. Det stärker 
deras oberoende och kan 
alltid justeras med tiden. 

Kan själv!
Varför ska de vuxna bestämma vad 
man ska ha på sig? Barn vet hur 
viktigt det är att välja rätt kläder. 
Så sluta grubbla på plagg som inte 
matchar och gör det enkelt för  
barnen att själva hitta allt de behöver.
Inklusive superhjältemanteln.

 1 FLYTTBAR koffert för leksaker 149:- Polyester. 
B57×D35, H28 cm. Turkos. 003.288.37

 2 RASSLA låda med fack 79:-/2 stycken i polyester 
av minst 90% återvunnet material.  
L25×B41, H16 cm. Vit. 404.180.82

 3 RASSLA låda med fack 59:-/2 stycken i polyester 
av minst 90% återvunnet material. L25×B41, 
H9 cm. Vit. 804.213.27

 4 RASSLA förvaring med 5 fack 79:- Polyester av 
minst 90% återvunnet material. B25×D40,  
H98 cm. Vit. 504.213.38

 5 PLATSA/FONNES/SANNIDAL förvarings- 
kombination 3330:- B240×D57, H123 cm.  
Vit. 892.521.17  Knoppar säljs separat.

 6 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 229:- 
Lackad yta. B56×D12, H56 cm. Vit. 392.170.65

 7 FUBBLA LED vägglampa 249:- Lackat stål.  
H15 cm. Vit. 003.815.99

 8 Nytt BAGIS barngalge 29:-/8 stycken i plast. 
Blandade färger. 004.665.98

 9 SOLGUL vägghylla 199:- Lackad yta.   
B60×D17, H19 cm. Vit. 804.499.20

 10 GODISHUS byrå med 3 lådor 499:- Folierad 
yta. B60×D40, H64 cm. Med de medföljande 
färgglada klistermärkena kan du snabbt märka 
upp lådorna på ditt eget personliga sätt.  
Vit. 804.334.86

2

3

4

FLYTTBAR
Koffert för leksaker

149:-
1

Lätt att nå. Häng upp en komplett 
outfit kvällen innan, så kan  
påklädningen på morgonen (med 
lite tur) ske utan krångel. 

10

8 BAGIS
Barngalge

29:-/8 st

Även om möblerna är i barn-
storlek är det ändå viktigt att 
du förankrar dem i väggen, 
för säkerhets skull.9 SOLGUL

Vägghylla

199:-

6

7
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 1 KVARNVIK förvaringslåda med lock 99:- styck 

i papper och stål. L35×B25, H20 cm. Beige. 

204.594.79

 2 SUNDVIK skötbord/byrå 1495:- Betsad, klar-

lackad massiv furu. B79×D51/87, H99/108 cm. 

Gråbrun. 504.240.06

 3 SUNDVIK klädskåp 1795:- Betsad, klarlackad 

massiv furu. B80×D50, H171 cm. Gråbrun. 

902.696.97

 4 KUBBIS hängare med 7 krokar 149:- Betsat och 

lackat massivt trä. B105×D10, H9 cm.  

Vit. 102.895.76

 5 HÄNGA barngalge 39:-/5 stycken i klarlackad 

massiv bok. 601.787.69

 6 KVARNVIK förvaringslåda 149:-/set om 3  

i papp av 100% återvunnet material. Storlekar: 

1 st Ø15 cm, H9 cm, 1 st Ø22 cm, H12 cm och  

1 st Ø29 cm, H15 cm. Beige. 604.594.77

 7 BUSUNGE byrå med 2 lådor 699:- Folierad och 

lackad yta. B80×D40, H75 cm. Vit. 603.057.05

 8 NÖJSAM låda 79:- Polyester av 100% återvunnet 

material och plast. B25×D37, H22 cm. Blå. 

904.213.22

Flexibla möbler  
för snabbväxare
Barnen växer så snabbt! Det är i alla 

fall vad man brukar säga. Därför är 

det klokt att välja möbler som har 

en klassisk stil och funktioner som 

kommer att behövas under lång  

tid framöver. 

SUNDVIK
Klädskåp

1795:-
3

1

2

4

7

6

5

NÖJSAM
Låda

79:-
8

Bebisar växer i  

kläderna i sin egen 

takt. Här kan du 

placera alla söta små 

plagg som fortfarande 

är lite för stora.

Scanna här  
för att köpa

TROFAST
Förvaringskombination med backar. Folierad yta  
och plast. B99×D44, H56 cm. Vit, vit/orange. 393.355.11

714:-

Här är vännerna  
alltid nära
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Perfekt för både barn och föräldrar
Vi anpassar gärna hemmet efter våra barn, men varför inte försöka bevara 

lite vuxenkänsla i vardagsrummet? Se hur du kan inreda rummet för hela 

familjen och samtidigt hålla det (åtminstone lite) organiserat för dig och  

din sinnesfrid.

OBS! Kom ihåg att förankra möbeln  
i väggen, för säkerhets skull.

TROFAST
Stomme

649:-
9

RISATORP
Korg

79:-/st

12

FLISAT
Bokställ

199:-
10

Vi kan inte lova att du aldrig 
mer kommer att trampa på 
ett leksakståg. Men vi kan 
lova att den här praktiska 
lådan är BPA-fri, precis som 
alla våra plastprodukter.

 1 NYMÅNE arbets-/vägglampa 499:- Lackat stål, 

aluminium och plast. Ø7 cm. B7, H62 cm.  

Vit. 403.367.60

 2 Nytt IVAR förvaringskombination 2310:- 

Klarlackad bambu och obehandlad massiv 

furu. B89×D30, H179 cm. 093.857.05

 3 FLISAT väggförvaring 149:- Tonad, klarlackad 

massiv furu. B70×D9, H16 cm. 002.907.78

 4 KUGGIS låda med lock 59:- styck i PET-plast. 

B26×D35, H8 cm. Vit. 502.823.04

 5 KUGGIS låda med lock 79:- styck i PET-plast. 

B26×D35, H15 cm. Vit. 602.802.05

 6 FLISAT leksaksförvaring med hjul 299:- styck 

i massiv furu och plast. L44×B39, H31 cm. 

102.984.20

 7 Nytt TROFAST back 25:- styck i plast. B42×D30, 

H10 cm. Grön. 404.662.85

 8 TROFAST back 30:- styck i plast L42×B30,  

H23 cm. Vit. 956.851.00

 9 TROFAST stomme 649:- Tonad, klarlackad 

massiv furu. B94×D44, H91 cm. Ljus vitbetsad 

furu. 603.086.95

 10 FLISAT bokställ 199:- Tonad, lackad massiv furu 

och lackad yta. B49×D28, H41 cm. 002.907.83

 11 GLIS låda med lock 49:- Plast. L34×B21, H8 cm. 

Transparent. 002.831.03

 12 RISATORP korg 79:- styck i lackat stål  

och skiktlimmat björkfaner. L25×B26, H18 cm. 

Ljus olivgrön. 704.515.98

Ett bord på hjul är toppen för allt 
från byggklossar till pussel och 
är lätt att rulla åt sidan när det är 
dags för lite spontandans.

8

6

7

5

4

1

3

11
IVAR
Förvarings- 
kombination

2310:-

2

Nytt
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furu. B89×D30, H179 cm. 093.857.05

 3 FLISAT väggförvaring 149:- Tonad, klarlackad 

massiv furu. B70×D9, H16 cm. 002.907.78

 4 KUGGIS låda med lock 59:- styck i PET-plast. 

B26×D35, H8 cm. Vit. 502.823.04

 5 KUGGIS låda med lock 79:- styck i PET-plast. 

B26×D35, H15 cm. Vit. 602.802.05

 6 FLISAT leksaksförvaring med hjul 299:- styck 

i massiv furu och plast. L44×B39, H31 cm. 

102.984.20

 7 Nytt TROFAST back 25:- styck i plast. B42×D30, 

H10 cm. Grön. 404.662.85

 8 TROFAST back 30:- styck i plast L42×B30,  

H23 cm. Vit. 956.851.00

 9 TROFAST stomme 649:- Tonad, klarlackad 

massiv furu. B94×D44, H91 cm. Ljus vitbetsad 

furu. 603.086.95

 10 FLISAT bokställ 199:- Tonad, lackad massiv furu 

och lackad yta. B49×D28, H41 cm. 002.907.83

 11 GLIS låda med lock 49:- Plast. L34×B21, H8 cm. 

Transparent. 002.831.03

 12 RISATORP korg 79:- styck i lackat stål  

och skiktlimmat björkfaner. L25×B26, H18 cm. 

Ljus olivgrön. 704.515.98

Ett bord på hjul är toppen för allt 
från byggklossar till pussel och 
är lätt att rulla åt sidan när det är 
dags för lite spontandans.
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IVAR
Förvarings- 
kombination

2310:-
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Nytt
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Återvinn, återanvänd, 
återskapa
Stort eller smått. Som förvaras 

framme eller undangömt. Alla 

varianter är bra. För det som är 

viktigast när du skapar lösningar för 

ett mer resurssmart hem är att de 

fungerar för dig. Då kan de bli till en 

del av din vardag, ett steg och en ny 

rutin i taget.

KOLBJÖRN
Hylla med skåp

1198:-
2

5

1

4

6

9

10

11

13

7

8 HYLLIS
Hylla,  
inom-/utomhus

129:-

 1 KUBBIS hängare med 7 krokar 149:- styck i 

lackat, massivt trä. B105×D10, H9 cm.  

Grå. 003.742.64

 2 KOLBJÖRN hylla med skåp 1198:- Lackat  

och förzinkat stål. B80×D37, H161 cm.  

Grön. 893.175.57

 3 Nytt TREBLAD bärkasse 19:- styck 100% 

mer hållbar bomull. B40×H40 cm. Oblekt. 

004.704.11

 4 HÅLLBAR behållare med lock 79:- styck i plast. 

B26,3×D21,2, H32,6 cm. Rymd 10 l. Ljusgrå.  

803.980.58

 5 HÅLLBAR behållare med lock 119:- styck i plast. 

B26,3×D38,6, H32,6 cm. Rymd 22 l. Ljusgrå. 

204.202.03

 6 RISATORP rullvagn 599:- Lackat stål och massiv 

björk. L57×B39, H86 cm. Vit. 202.816.31

 7 Nytt DRÖMSÄCK bärkasse 199:- Polyester av 

minst 90% återvunnet material. 14 l. Beige. 

504.328.41

 8 HYLLIS hylla, inom-/utomhus 129:- Förzinkat 

stål. B60×D27, H140 cm. 002.785.78

 9 SORTERA avfallskärl med lock 89:- Plast. 

B41×D55, H45 cm. Rymd 60 l. Vit. 702.558.99

 10 KNAGGLIG låda 59:- Obehandlad massiv furu. 

B23×D31, H15 cm. 102.923.57

 11 HUTTEN vinställ 9 flaskor 79:- Massivt trä. 

B33×D30, H34 cm. 700.324.51

 12 OMAR hylla 349:- Förzinkat stål och plast. 

B92×D36, H94 cm. 100.697.63

 13 KNAGGLIG låda 99:- Obehandlad massiv furu. 

B46×D31, H25 cm. 702.923.59

OMAR
Hylla

349:-
12

142 Organisera alla dina grejer

3 TREBLAD
Bärkasse

19:-/st

Nytt

En praktisk plats där du 

kan samla sånt som ska 

återvinnas, repareras, 

återanvändas eller skänkas 

gör det lättare att göra  

det rätta.
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 1 TJENA tidskriftssamlare 49:-/2 stycken i papper 
av minst 80% återvunnet material. B10×D25, 
H30 cm. Vit. 103.954.16

 2 URSHULT LED skåpbelysning 179:- styck  
i förnicklat stål. B7,4 cm, H9,3, L29 cm. Denna 
ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i energi-
klasserna A++ till A. LED livstid c:a 25 000 timmar. 
302.604.02  Komplettera med TRÅDFRI LED 
drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd.

 3 BILLY bokhylla 595:- styck i betsat, klarlackat 
askfaner. B80×D28, H202 cm. Svartbrun. 

  402.638.48
 4 TJENA förvaringslåda med lock 99:- styck  

i papper av minst 80% återvunnet material. 
L50×B35, H30 cm. Vit. 903.743.49

 5 Nytt BULLIG låda 149:- Klarlackad bambu. 
B32×D35, H33 cm. Brun. 304.745.92

 6 BERGSHULT/PERSHULT vägghyllekombination 
787:- styck med folierad yta och lackat stål. 
B120×D30, H91 cm. Vit. 793.235.92

 7 IKEA PS skåp 699:- styck i lackat stål. 
B119×D40, H63 cm. Låsbart. Vit. 102.514.51

 8 BESTÅ/HANVIKEN tv-förvaringskombination 
2935:- Folierad yta och härdat glas. B240×D42, 
H128/38 cm. Svartbrun/svartbrun klarglas. 
593.306.40

 9 SKURUP vägglampa 99:- styck i lackat stål.  
Ø9 cm. Svart. 003.573.54

 10 KALLAX hylla med 4 insatser 1495:-  
Folierad och lackad yta. B147×D39, H147 cm. 
Vit. 192.783.28

 11 DRÖNA låda 39:- styck i polyester och papp. 
B33×D38, H33 cm. Mörkgrå. 104.439.74

Fungerar för annat än 
tidningar! Här kan du 
placera diverse småsaker 
som du vill samla på  
ett ställe.

BULLIG
Låda

149:-
5

BILLY
Bokhylla

595:-/st

3

6

7

Glöm inte bort ytan ovanpå dina 
bokhyllor. Här kan du placera allt 
från vackra prydnadsföremål till 
frodiga växter.

2

1

8 BESTÅ
Tv-förvarings- 
kombination

2935:-

11

KALLAX
Hylla med 4 insatser

1495:-
10

4

Dags att hylla dina hyllor
Hyllor är faktiskt riktiga superhjältar! De tar effektivt vara på ditt vägg-
utrymme och ger dig både förvaring och fin exponering. Och med lite 

extra omsorg och kärlek kan du se till att de rymmer ännu mer.

Innan du kan fylla din hylla 
måste du få hem den. Med 
vår leveransservice blir det  
en enkel match.

Stora lådor rymmer 
massor. När du placerar 
dem längst ner får du 
också en fin visuell 

balans i hyllan.

En del gillar att se sin tv, även när 
den inte är på. Om du inte tillhör 
den gruppen är det här kanske 
en idé för dig?

Förankra hyllan i ena 
sidan, så att den står 
säkert.

9
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 1 SKUBB låda 59:-/set om 6 i polyester av minst 

90% återvunnet material. Storlekar: 14x14x13 cm, 

28x14x13 cm och 28x28x13 cm, 2 av varje.  

Vit. 004.285.49

 2 STAJLIG galge, inom-/utomhus 49:-/5 stycken 

i lackat stål. B41 cm. Vit. 002.914.19

 3 MULIG klädställning 99:- Lackat stål.  

B99×D46, H151 cm. Vit. 601.794.34

 4 TERTIAL arbetslampa 99:- Lackat stål.  

Skärm Ø17 cm. Mörkgrå. 503.553.95

 5 LACK vägghylla 99:- styck i lackad, mönster- 

tryckt yta. L110×D26 cm. Svartbrun. 401.036.33

 6 PINNIG hängare med 3 krokar 199:- styck i lackat 

stål och aluminium. B79×D17, H16 cm. Svart. 

003.297.90

 7 BUMERANG galge 45:-/8 stycken i lackat  

massivt trä och stål. B43 cm. Svart. 202.385.34

 8 GREJIG skohylla 39:- styck i lackat stål. 

B58×D27, H17 cm. 403.298.68

 9 BRYGGJA byrå med 9 lådor 2495:- Folierad yta. 

B118×D43, H92 cm. Mörkgrå. 004.216.61

 10 BUMERANG axelbreddare för galge 10:-  

Plast. B44 cm. Vit. 702.932.74

 11 SONGESAND byrå med 4 lådor 1295:- Folierad 

yta. B82×D50, H104 cm. Vit. 103.667.77

 12 URSHULT LED skåpbelysning 179:- styck i för-

nicklat stål. L29 cm. B7,4 cm H9,3 cm. Denna 

ljusarmatur har inbyggda LED-lampor i energi-

klasserna A++ till A. LED livstid c:a 25 000  timmar. 

302.604.02

 13 STUK förvaringsväska 89:- Polyester av minst 

90% återvunnet material. B71×D51, H18 cm. 

Vit/grå. 503.095.77

 14 PAX garderobskombination 5571:-  

B150×D58, H236 cm. Vit. 593.242.48  

MULIG
Klädställning

99:-
3

SKUBB
Låda

59:-/set om 6

1

2

10

11

Med en axelbreddare 
på galgen kan du 
utan problem låta din 
ömtåliga blus dela  
förvaringsutrymme 
med mer robusta plagg.

Dags att lätta på trycket 
i din fullproppade 
garderob? Testa den 
här klädställningen för 
veckans kläder. Här kan 
du också hänga de  
kläder du vill använda 
en andra gång före tvätt 
– och därmed spara 
både vatten och energi.

5
4

6

7

8 9 BRYGGJA
Byrå med 9 lådor

2495:-

Smart förvaring  
till din tjänst

Vi tror att bra förvaringslösningar kan 

vara bra för alla förhållanden. Det är 

dock ännu inte vetenskapligt bevisat.

PAX
Garderobskombination

5571:-
14

12

13

Halva lådan för dina grejer, halva 

för din partners. Anpassningsbar 

förvaring gör det enkelt att dela  

på utrymmet i nöd och lust.

Letar du efter fler sätt  

att underlätta vardagen?  

Beställ vår leveransservice  

så får du mer tid för  

härliga promenader.
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 1 Nytt REJSA låda 79:- styck i lackat stål. 

B17,5×D25, H12,5 cm. Grågrön. 804.577.88

 2 Nytt BROR rullvagn 1295:- Lackad yta och 

lackat stål. L85×B55, H88 cm. Vit. 004.526.19

 3 MANICK back med lock 149:- Lackat stål. 

B25×D35, H20 cm. Svart. 603.481.30

 4 SAMLA låda 19:- styck i plast. B39×D28,  

H14 cm. 11 l. Transparent. 401.029.78

 5 BJÄRNUM krok 79:- Förnicklat aluminium. 

B3×D15, H9 cm. 401.525.91

 6 DIMPA förvaringspåse 49:- Polypropen. 

L65×D22, H65 cm. Transparent. 100.567.70

 7 Nytt BOAXEL förvaringskombination 1120:- 

Lackat stål och folierad yta. B182×D40,  

H101 cm. Vit/ek. 793.841.80

 8 SKÄGGÖRT metervara 49:-/m 100% mer håll-

bar bomull. B150 cm. Vit/svart. 204.167.29

 9 STUK klädöverdrag 89:-/set om 3 i polyester 

av minst 90% återvunnet material. Storlekar: 

2 st 60x105 cm och 1 st 60x135 cm. Vit/grå. 

503.708.76

 10 JONAXEL förvaringskombination 1098:- 

Lackat stål. B142–178×D51, H139 cm. Vit. 

593.175.54

 11 LACKISAR förvaringsväska 99:- styck i polyester 

av 100% återvunnet material. B44×D51, H19 cm. 

004.321.41

 12 SKUBB tvättsäck med stativ 99:- Polyester av 

minst 90% återvunnet material och förzinkat 

stål. B22×D55, H65 cm. 80 l. Svart. 302.240.46

Organisation inifrån och ut
Ingen är perfekt – men dina förvaringssystem skulle 

kunna vara det. Ta hjälp av mindre lådor, väskor och 

backar i din förvaringslösning, så behöver du aldrig mer 

undra var du har dina grejer. Inte så ofta i alla fall.

Alltid redo för nattgäster! I den här  
förvaringspåsen finns rena lakan  
och handdukar.

BROR
Rullvagn

1295:-
2

JONAXEL
Förvaringskombination

1098:-
10

6

5

4

7

12

11

9

8

1 3 MANICK
Back  
med lock

149:-

Förvaringsmöbel som 
kan fyllas med mindre 
förvaringsartiklar som 
är lätta att lyfta ut och 
ställa tillbaka. Väldigt 
praktiskt!

Scanna här  
för att köpa

Fixa din  
källsortering!

 Du återanvänder det som går att återanvända. 
Och du återvinner! Vår flexibla HÅLLBAR 
serie gör källsorteringen enkel – med behållare 
i olika storlekar som matchar olika hem och 
olika behov.

HÅLLBAR
Behållare med lock. Plast.  
B26,3×D21,2, H32,6 cm.  
Rymd 10 l. Ljusgrå. 803.980.58

79:-/st
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1 3 MANICK
Back  
med lock

149:-

Förvaringsmöbel som 
kan fyllas med mindre 
förvaringsartiklar som 
är lätta att lyfta ut och 
ställa tillbaka. Väldigt 
praktiskt!

Scanna här  
för att köpa

Fixa din  
källsortering!

 Du återanvänder det som går att återanvända. 
Och du återvinner! Vår flexibla HÅLLBAR 
serie gör källsorteringen enkel – med behållare 
i olika storlekar som matchar olika hem och 
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HÅLLBAR
Behållare med lock. Plast.  
B26,3×D21,2, H32,6 cm.  
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79:-/st
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Visa dina favoriter lite uppskattning
 Vad ligger dig extra varmt om hjärtat? Växter, böcker 
eller kanske dina vackra tyger? Vad det än må vara blir 
du helt säkert glad av att se dem, så se till att göra dem 
synliga i ditt hem.

EKET
Väggmonterad hylla med 4 fack

500:-
2

1

3

7

4 SVENSHULT
Vägghylla

129:-
Stående eller liggande 
placering? Hyllor som 
kan monteras på olika 
sätt sparar mycket plats 
i trånga utrymmen.

 1 Nytt DRÖMSK kruka 49:- Flintgods. 
Innerkruka max. Ø15, H18 cm. Vit. 804.566.75

 2 EKET väggmonterad hylla med 4 fack 500:- 
Folierad yta. B70×D35, H70 cm. EKET vägg-
skena är inräknat i priset men plockas separat. 
Gyllenbrun. 792.862.69

 3 PLATSA/FONNES förvaringskombination 
1815:- B80×D42, H221 cm. Vit. 593.264.69

 4 SVENSHULT vägghylla 129:- Förnicklat stål. 
B60×D20, H35 cm. Guldfärgad. 504.275.33

 5 Nytt BILLY bokhylla med vitrindörrar 1495:- 
styck med folierad yta och härdat glas. 
B80×D30, H202 cm. Grå/metallikeffekt. 
004.156.03

 6 BOMARKEN tittskåp 199:- Stål, spegelglas 
och plast. B17×D16, H20 cm. Guldfärgad. 
304.543.58

 7 DETOLF vitrinskåp 599:- Folierad yta och  
härdat glas. B43×D37, H163 cm. Vit. 802.691.22 

BILLY
Bokhylla med vitrindörrar

1495:-/st

5

Älskar du växter? Då är 
det nog redan fullt på dina 
fönsterbrädor. Utöka platsen 
i solen med en hylla för  
ytterligare växter.

När du förvarar dina tyger bakom glas-
dörrar håller de sig rena och dammfria 
samtidigt som de kan inspirera dig till  
nya projekt.

BOMARKEN
Tittskåp

199:-
6
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Bekämpa röran  
med BESTÅ

Vardagsutmaningen? Att ta kontroll över myllret av grejer som ibland 
har en tendens att sprida sig över hela vardagsrummet. Men med BESTÅ 
seriens stommar, lådor och dörrar i olika storlekar och färger blir det 
mycket enklare – samtidigt som du kan matcha stilen på ditt rum.

 1 BESTÅ förvaringskombination 4890:- Folierad 
yta och härdat glas. B120×D22/42, H240 cm. 
Vit/SELSVIKEN högglans mörk rödbrun klar-
glas. 993.018.05

 2 OMLOPP LED spotlight 149:- Plast och stål. 
Ø6,8, H1 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 

LED-lampor i energiklasserna A++ till A. LED 
livstid c:a 25 000 timmar. Kompletteras  
med TRÅDFRI LED drivare och FÖRNIMMA  
anslutningssladd. 702.451.79

 3 BESTÅ tv-bänk med lådor 1380:- Folierad yta. 
B120×D42, H48 cm. Svartbrun/LAPPVIKEN/
svartbrun. 391.882.18

 4 BESTÅ förvaringskombination 3360:- 
Folierad yta. B120×D42, H202 cm. Svartbrun/
STOCKVIKEN/antracit. 293.851.15

 5 KNIPSA korg 179:- styck i klarlackat sjögräs. 
B32×D33, H32 cm. Handgjord. 201.105.40

 6 BESTÅ tv-möbelkombination 5785:- 
B300×D22/42, H211 cm. Vit/NOTVIKEN grågrön 
klarglas. 993.310.82

 7 Nytt BESTÅ förvaringskombination 2460:- 
Folierad och lackad yta. B180×D42, H74 cm. 
Vit/SUTTERVIKEN/vit. 493.843.51  
Handtag säljs separat.

På hyllorna står dina 
finaste saker. Bakom 

dörren döljer sig ett 
kaotiskt virrvarr av 
prylar. Tur att det 
finns lösningar med 

både öppen och 
stängd förvaring! 

BESTÅ
Förvaringskombination

4890:-
1

2

5

3

BESTÅ
Förvaringskombination

3360:-
4

BESTÅ
Tv-förvarings- 
kombination

5785:-

6

7

BESTÅ är ett modulsystem – 
du kan kombinera 
delarna så att de passar ditt 
utrymme och sedan bygga 
ut lösningen vid behov.
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Scanna här  
för att köpa

Förvaringsmöbel  
och vardagshjälte

Även om den här hyllan är 
liten och lätt klarar den upp 
till hela 25 kg per hyllplan! 
Och den kan användas  
både inne och ute.

Förankra möbeln!
Möblerna måste förankras säkert i väggen. Använd det tippskydd som medföljer produkten  
och rätt fästanordningar för din typ av vägg. Se vår guide för information om fästen.

 1 NORDKISA bänk 699:- Klarlackad bambu. 
L80×D47, H53 cm. 004.476.80

 2 NORDLI byrå med 2 lådor 895:- Lackad yta. 
B80×D47, H54 cm. Vit. 992.394.94

 3 VESSLA back med hjul och lock 69:- Plast. 
L39×B39, H28 cm. Vit. 098.195.05

 4 Nytt BÄSTIS krok 9:- Syntetiskt gummi och 
plast. H12 cm. Svart. 404.484.37

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

 6 PLATSA/FONNES förvaringskombination 
3640:- B240×D57, H231 cm. Vit. 992.485.87

1 NORDKISA
Bänk

699:-

2

5

PLATSA/FONNES
Förvaringskombination

3640:-
6

4

VESSLA
Back med  
hjul och lock

69:-

3

Vilken förvarings- 
storlek matchar dig? 
Small: lådor där du kan packa 
ner det du inte behöver just nu.  
Medium:  möbler som ger dig 
utrymme för din vardagsförvaring. 
Large: en garderobslösning i hallen 
för hela familjen, inklusive hunden!

99:-
HYLLIS
Hylla, inom-/utomhus. Förzinkat  
stål. B60×D27, H74 cm. 304.283.26
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När du vill  
visa upp din stil
Låt din personlighet ta plats i ditt hem. Det kan vara små  
detaljer, som tillsammans ger en bild av den du är. Visa upp  
de saker du älskar – allt från växter till textilier och tavlor – som 
varje dag hälsar dig välkommen hem. Bläddra vidare för att  
se olika sätt att uttrycka dig och helt enkelt vara dig själv.

156 Visa upp din stil Visa upp din stil 157

 9 TRANHULT/SANDSHULT hyllplan 169:- Lackad massiv asp. B80×D20,  

H25 cm. 693.260.96  
 10 VONSBÄK matta, kort lugg 699:- Polypropen. B170×L230 cm.  

Grön. 604.500.33

 11 Nytt OPPHEM spegel 299:- Lackad rotting och glas.  

B54×H77 cm. 504.542.96

 12 Nytt MÅLA ritkartong i ram 19:-/set om 3 i papp  

och blekt klorfritt papper. 804.637.46

 1 TOKABO bordslampa 99:- Glas. Ø13, H15 cm. Opalvit. 403.579.98

 2 Nytt VALLMOFRÖN kruka 129:- Sjögräs. Innerkruka max.  

Ø19, H24 cm. 704.737.03

 3 Nytt JÄTTELIK mjukdjur, dinosaurie 69:- Polyester. L44 cm.  

Tyrannosaurus rex. 904.711.71

 4 GURLI kuddfodral 29:- 100% mer hållbar bomull. L50×B50 cm.  

Ljusblå. 504.334.16

 5 Nytt JÄTTELIK mjukdjur, dinosaurie 69:- Polyester. L90 cm.  

Brontosaurus. 304.711.69

 6 Nytt BENGTA mörkläggningsgardin, 1 längd 99:- Polyester av 100% åter-

vunnet material och polyuretan. B210×L250 cm. Blå. 504.544.56

 7 LISABO vägghylla 499:- Lackat askfaner och massiv björk.  

B118×D30, H30 cm. 204.212.45

 8 Nytt LÖNSÅS spegel 10:- Glas. B13×H18 cm. 304.736.96

2
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4

7

10

11

9

12LÖNSÅS
Spegel

10:-

Nytt
8

6 BENGTA
Mörk- 
läggnings- 
gardin, 1 längd

99:-

TOKABO
Bordslampa

99:-
1
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Ett första steg mot ett 
hem som är mer ”du”
En liten detalj som ett fuskfårskinn i din favoritfåtölj kan göra ditt rum 

mer personligt och mer bekvämt. Testa att skaffa något nytt som bara 

har en uppgift – att göra dig glad – så förstår du vad vi menar.

 1 TOFTLUND matta 79:- Polyester av minst 80% 

återvunnet material. B55×L85 cm. Vit. 204.202.41

 2 BUSKBO fåtölj 1295:- Lackad rotting. B72×D63, 

H75 cm. Sits H32 cm. Handgjord. 704.343.11

 3 VÄLDOFT doftljus i glas 15:- Glas och doftande 

rapsvax och paraffinvax. Ø8, H8 cm.  

Brinntid 25 timmar. Rabarber och fläder/ 

beige. 804.422.97

 4 Nytt DYTÅG gardiner 599:-/par 100% lin.  

B145×L250 cm. Vit. 004.667.15

 5 Nytt MISTERHULT taklampa 599:-  

Klarlackad bambu. Skärm Ø45, H40 cm. 

Handgjord. 904.410.18

 6 VISTOFT matta, slätvävd 1295:- Slityta i 90%  

sisal, 10% jute. Kantband i bomull.  

B170×L240 cm. Naturfärgad. 604.079.97

 7 Nytt BRÖNDEN matta, kort lugg 2795:- Slityta 

i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar bomull. 

B170×L240 cm. Handgjord. Beige. 104.805.51

 8 VISBÄCK posterhängare 79:- Lackad bambu. 

B61 cm. 204.217.64

 9 Nytt ÅSVEIG kuddfodral 79:- 100% mer hållbar 

bomull. L40×B65 cm. Mörkbeige. 104.765.73

 10 KNIXHULT golvlampa 599:- Klarlackad bambu. 

Ø46, H66 cm. Handgjord. 303.237.63

 11 ODDRUN pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Naturfärgad/beige. 403.928.93

Den här mattan är supermjuk och ger 
massor av skön komfort till din fåtölj.  
Och vem kan tro att den är gjord av  
återvunna PET-flaskor?

TOFTLUND
Matta

79:-
1

3

DYTÅG
Gardiner

599:-/par

Nytt
4

MISTERHULT
Taklampa

599:-
5

Nytt

6 7

ODDRUN
Pläd

99:-
11

9

10

8

Mindre svinn, mer skönhet! Den  
mörkare bambun kasseras ofta  
i tillverkningen, men vi valde att  
göra den till en del av designen.

2
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 11 ODDRUN pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Naturfärgad/beige. 403.928.93

Den här mattan är supermjuk och ger 
massor av skön komfort till din fåtölj.  
Och vem kan tro att den är gjord av  
återvunna PET-flaskor?
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Mindre svinn, mer skönhet! Den  
mörkare bambun kasseras ofta  
i tillverkningen, men vi valde att  
göra den till en del av designen.

2



 1 Nytt FÖRENLIG vas 19:- Lackat glas.  

Ø8, H11 cm. Vit. 104.548.25

 2 GODTAGBAR ljusstake 49:- Stengods.  

Färgad glasyr. Ø11, H8 cm. Vit. 704.456.73

 3 SORTSÖ matta, slätvävd 29:- 100% mer hållbar 

bomull. B55×L85 cm. Oblekt. 704.185.18

 4 KORKEN flaska med kork 19:- Klarglas. 1 l. 

302.135.52

 5 VILJESTARK vas 10:- Klarglas. Ø12, H8 cm. 

003.397.94

 6 RANARP arbetslampa 449:- Lackat stål.  

H42 cm. Off-white. 302.313.15

 7 Nytt DRÖMSK vas 79:- Glas. Ø11, H18 cm.  

Grå. 704.566.66
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En doft av midsommar

Smultron. Daggfriska örter. Rabarber  
och fläderblom. Känner du doften av svensk 
sommar? Eller tände du precis de här ljusen?

VÄLDOFT
Doftljus i glas. Glas och doftande  
rapsvax/paraffinvax. Ø8, H8 cm. 
Brinntid 25 timmar. 
Morgondagg/ljusgrön. 004.422.96   
Rabarber fläder/beige. 804.422.97   
Smultron/mörkrosa. 104.423.09   
Salt karamell/grå. 304.423.08 

15:-/st

När du vill skapa vackra stilleben: testa att 
gruppera saker i olika höjder eller stapla 
dem i prydliga högar och sedan placera 
dem i en varierad snarare än helt rak linje.

Släpp in solen! Föremål i klarglas släpper 
igenom ljus och skapar intressanta  
silhuetter när de placeras i ett fönster.
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Möt dina nya rumskompisar
Omge dig med växter och låt dig själv blomma ut. Skapa plats för dem 

så kommer du att upptäcka att du gärna har dem som sällskap i dina 

rum – de gör ditt hem vackrare och hjälper dig att koppla av.

 1 FEJKA konstgjord växt väggmonterad/inom-/

utomhus 29:- styck i polyester och plast. 

B26×H26 cm. Grön/lila. 203.495.32

 2 VILJESTARK vas 10:- Klarglas. Ø10, H17 cm. 

003.385.77

 3 VATTENKRASSE vattenkanna 99:-  

Lackat stål och förzinkat stål. H16 cm.  

Rymd 0,9 l. Elfenbensvit/guldfärgad. 

403.941.18

 4 BITTERGURKA ampel 99:- styck i lackat stål 

och bambu. Ø29, H37 cm. Vit. 902.857.82

 5 BURHULT/SANDSHULT vägghylla 50:- styck 

i klarlackad massiv asp och folierad yta. 

B59×D20, H23,5 cm. Vit/asp. 093.259.81  

 6 Nytt SMYCKA konstgjord bukett, inom-/ 

utomhus 79:- styck i plast och polyester. 

H50 cm. Grön. 004.611.38

 7 NIKKEBY klädställning 599:- Lackat stål. 

B80×D40, H170 cm. Röd. 804.515.07

 8 Nytt FÖRENLIG kruka, inom-/utomhus 99:- 

Plast. Innerkruka max. Ø24, H26 cm.  

Vit. 404.548.19

 9 SATSUMAS piedestal 299:- Lackat stål och 

bambu. H78 cm. Bambu/vit. 402.581.54

 10 LOHALS matta, slätvävd 699:- 100% jute. 

B160×L230 cm. Naturfärgad. 502.773.93

 11 Nytt BUSKBO piedestal 199:- Klarlackad  

rotting. L29×B29, H43 cm. Ø27 cm.  

Handgjord. 704.553.70

Se till att inte missa någon växt när du 
vattnar! Det blir enklare om du placerar 
växter som ska vattnas efter samma 
schema tillsammans. Dessutom gör  
de sig väldigt bra i grupp!
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En levande vägg med grönska! Skapa din 
egen hängande trädgård med växter i 
olika höjder.

Små vaser är perfekta för sticklingar.  
De är också perfekta presenter till  
dina vänner. Torka försiktigt av bladen med en fuktig 

trasa. Växter som samlar damm kan inte 
tillgodogöra sig det solljus de behöver.
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Gardinerna? Fixade!

Det sägs ibland att ett rum inte är klart förrän gardinerna är på plats. 

Så se till att dina fönster får fina kläder! Utöver att bidra med stil kan 
gardiner också hjälpa dig att reglera ljus, ljud och insyn.

 1 SY snabbfållband 30:- Nylon. L10 m. 

500.787.46

 2 DIGNITET stålvajer 99:- styck i rostfritt stål. 

L500 cm. 600.752.95
 3 AINA metervara 89:-/m 100% lin. B150 cm. 

Naturfärgad. 301.969.44
 4 VIDGA gardinskena, 1 spår 70:- Aluminium och 

plast. Innehåller 1 gardinskena, 1 spår L140 cm, 

2 beslag för ihopkoppling, 2 ändstycken.   

L140 cm. Vit. 702.991.53
 5 HANNALILL gardiner 199:-/par 100% mer håll-

bar bomull. B145×L250 cm. Blå. 104.544.63 

  Visas här tillsammans med 

 6 LENDA metervara 49:-/m 100% mer hållbar 

bomull. B150 cm. Blå. 403.512.94
 7 VIDGA dragstav 40:- L110 cm. Vit. 002.991.18
 8 HILJA gardiner 129:-/par i polyester av minst 

90% återvunnet material. B145×L250 cm.  

Vit. 504.308.18

 9 Nytt BENGTA mörkläggningsgardin, 1 längd 

99:- Polyester av 100% återvunnet material  
och polyuretan. B210×L250 cm. Blå. 504.544.56

 10 VEDBO fåtölj med hög rygg 2995:- Klarlackad 

massiv björk och fast klädsel i polyester. 
B80×D85, H108 cm. Sits H44 cm. GUNNARED 

blå. 404.235.83

Om du har ett snedtak är en vajer ett 
snabbt och smidigt sätt att hänga upp 
och hålla en bit metervara på plats.

Gardiner längs en hel vägg ger en ombonad 
känsla och kan dölja extra förvaring.

Är gardinerna för korta? Använd snabb-
fållband för att enkelt fästa en bit kontras-
terande tyg längst ner i fållen.
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 1 Nytt BÄSTIS krok 9:- Syntetiskt gummi och 

plast. H12 cm. Svart. 404.484.37

 2 Nytt FISKBO ram 29:- styck i folierad MDF 

och plast. Bildmått B21×H30 cm. Ljusrosa. 

204.647.20

 3 LOTS spegel 79:-/4 stycken i glas. L30×B30 cm. 

391.517.00

 4 BÄGAREN LED vägglampa, pil 249:- Plast. 

L30×B7, H19 cm. Denna ljusarmatur har  

inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ 

till A. LED livstid c:a 25 000 timmar. Vit/svart. 

704.015.13  Visas här med en målad blomma.

 5 MAMMUT barnstol, inom-/utomhus 175:- 

Plast. B39×D36, H67 cm. Sits H30 cm.  

Röd. 403.653.66

Dekorera en vägg –  
enklare än du tror
Mixa och matcha bilder samt olika 

material, texturer och former för 

att skapa en stil som avspeglar dig. 

Och nu när du vet hur man gör blir 

det ännu lättare att göra det igen.

3

4

5

FISKBO
Ram

29:-/st

21

166 Visa upp din stil

Börja med att tejpa upp kanterna för att 
se till att placeringen av dina föremål  
skapar en form som fungerar i rummet. 

Pappersformer som matchar storleken på 
det du vill sätta upp kan flyttas runt tills 
du hittar rätt plats innan du sätter upp allt 
på väggen.

När gästlistan blir  
längre och längre

Scanna här  
för att köpa

KYRRE
Pall. Tonat, klarlackat björkfaner.  
B42×D48, H45 cm. 604.169.25

99:-/st
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JÄTTELIK
Mjukdjur

69:-

Nytt
11

Skapa plats för fantasin
Ett enkelt krypin kan bli biljetten till en annan värld. Med hjälp av ett 
sängtält eller en sänghimmel i form av stora blad kan du skapa ett 
mysig vrå för lek och dagdrömmar.

 1 Nytt JÄTTELIK påslakanset 249:- mer hållbar 
bomull och lyocell. Påslakan B150×L200 cm. 
Örngott L50×B60 cm. Dinosaurier/vit. 
504.641.15

 2 UPPLYST LED vägglampa 149:- styck i plast. 
B30×D8, H19 cm. Denna ljusarmatur har in-
byggda LED-lampor i energiklasserna A++ till A. 
LED livstid c:a 25 000 timmar. Vit. 304.245.16

 3 Nytt KURA sängtält dinosaurie 300:- 
Polyester. L165×B97, H68 cm. 204.642.11

 4 Nytt JÄTTELIK mjukdjur dinosaurie 69:- 
Polyester. L55 cm. Brontosaurus. 304.711.69

 5 VESSLA back med hjul 49:- Plast. L39×B39,  
H28 cm. Blå. 800.985.16

 6 Nytt JÄTTELIK matta dinosaurie 249:- 
Lugg i nylon. Baksidesbeläggning i gummi. 
B133×L100 cm. Blå. 404.641.68

 7 LÖVA sänghimmel 99:- styck i  polyester. 
L136×B90 cm. Grön. 903.384.03

 8 SOLBO LED bordslampa, uggla 179:-  
Plast. Ø15, H23 cm. Denna ljusarmatur har  
inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ till A. 
LED livstid c:a 25 000 timmar. Vit. 603.478.47

 9 Nytt SLÄKT växasäng med ribbotten 1195:- 
Lackad yta. B91×L135-205, H71 cm. Bäddmått 
80×130/165/200 cm. SLÄKT huvudgavel och 
LURÖY ribbotten är inräknade i priset men 
plockas separat. Vit/björk. 693.266.09 

10 Nytt JÄTTELIK påslakanset Tyrannosaurus 
rex 199:- 100% mer hållbar bomull. Påslakan 
B150×L200 cm. Örngott L50×B60 cm. 
Triceratops/gul. 404.641.06

 11 Nytt JÄTTELIK mjukdjur dinosaurie 69:- 
Polyester. L44 cm. Velociraptor. 504.711.73

4

6

Använd mörka färger 
och stämningsbelysning 
för att ordna mys för  
de små.
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Stämningsbelysning
Belysning som höjer mysfaktorn i ett rum. Ett 
bra exempel är integrerad belysning – LED-
lampor i hyllorna lyfter fram dina favoritsaker 
samtidigt som du skapar en varm känsla.

Allmänbelysning
Taklampor och spotar ger bra överblick över 
hela rummet. Extra bra är om de är dimbara, 
så att du alltid kan skapa den stämning som 
känns rätt.

Grunderna för  
bättre belysning 
Ibland kommer man in i ett rum som är varmt och inbjudande och 
bara känns helt fantastiskt. Ofta är anledningen väldigt enkel: flera 

olika typer av ljuskällor. Det gör utrymmet mer funktionellt, men 
hjälper också ögat att flytta sig runt i rummet vilket gör att det upplevs 

som väldigt behagligt.

 1 TRÅDFRI set med fjärrkontroll 249:-  
E27. Vit spektrum. 204.065.70

 2 SKYMNINGEN taklampa 699:-  
Plast. Ø42, H40 cm. Vit. 504.258.12

 3 SKURUP golv-/läslampa 299:- Lackat stål.  
Ø12, H170 cm. Svart. 003.566.32

 4 FRIHETEN 3-sitsbäddsoffa 3995:- Fast klädsel 
i polyester. B225×D105, H83 cm. Sits H46 cm. 
Bäddmått 144×199 cm. SKIFTEBO blå. 604.315.63

 5 OMLOPP LED spot 149:- styck i plast och stål. 
Ø6,8, H1 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 
LED-lampor i energiklasserna A++ till A. LED 
livstid c:a 25 000 timmar. Svart. 202.771.82  
Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd.

3 5

TRÅDFRI
Set med  
fjärrkontroll

249:-

1

4

2 SKYMNINGEN
Taklampa

699:-

170 Visa upp din stil

Inte rund, men cirkulär

En del material är lika vackra i ett andra liv 
– som den här mattan gjord av 100 procent 
återvunnen bomull. Cirkularitet handlar om 
att spara på värdefulla resurser. Och det är 
bra för vår planet!

Arbetsbelysning
Belysning med en uppgift. Ett koncentrerat, 
riktat ljus hjälper dig att fokusera på  
specifika uppgifter som läsning, arbete  
eller matlagning.

99:-

TIPHEDE
Matta, slätvävd.  
100% återvunnen bomull.  
B120×L180 cm. Naturfärgad/ 
off-white. 404.567.57
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När du vill  
optimera matplats 
och vardagsrum
Det är i soffan och vid bordet allt händer: festligt firande och 
vanliga måltider, stillsam ensamhet och sprudlande sällskap. 
De är en del av något väldigt viktigt – nämligen vår vardag. 
Bläddra vidare för tips om hur du kan optimera ditt utrymme  
för familjen och vännerna.
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 9 SUNDVIK barnstol 175:- Betsad, klarlackad massiv furu.  

B28×D29, H55 cm. Vit. 601.963.58

 10 ALPKLÖVER kuddfodral 39:- 100% mer hållbar bomull.  

L50×B50 cm. Naturfärgad/mörkgrå. 004.621.09

 11 INGRUN pläd 79:- Akryl och mer hållbar bomull.  

B130×L170 cm. Grå. 204.093.90

 12 Nytt GLADELIG tallrik 129:-/4 stycken i stengods. Färgad glasyr.  

Ø25 cm. Grå. 504.571.48

 13 NAUTRUP matta, lång lugg 995:- Lugg i 100% ull. Baksidesbeläggning  

i syntetisk latex. B133×L195 cm. Flerfärgad. 204.400.17

 14 DINERA assiett 20:- Stengods. Färgad glasyr. Ø20 cm. Gråblå. 501.525.43

 1 VASEN vas 15:- Klarglas. H20 cm. 000.171.33

 2 JOFRID kuddfodral 99:- 100% mer hållbar bomull och lin. L50×B50 cm. 

Naturfärgad. 504.438.06

 3 Nytt VOXLÖV matbord 2495:- L180×B90, H75 cm. Ljus bambu. 404.343.22

 4 UPPLAGA tallrik 35:- Fältspatporslin. Ø28 cm. Vit. 104.247.01

 5 KOARP fåtölj 1795:- Avtagbar klädsel i polyester. B83×D78, H75 cm.  

Sits H44 cm. GUNNARED beige/svart. 292.217.13

 6 MORGONTIDIG glaskupa 49:- Klarglas. Ø10, H18 cm. 104.362.85

 7 FRIHETEN 3-sitsbäddsoffa 4495:- Fast klädsel i polyester.  

B225×D105, H83 cm. Sits H46 cm. Bäddmått B144×L199 cm.  

HYLLIE mörkgrå. 804.320.81

 8 BURVIK sidobord 299:- Lackat stål och skiktlimmat björkfaner.  

Ø38, H78 cm. Svart. 703.403.84
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 1 NYHAMN trippelkudde 400:- Polyester. 

B40×L200 cm. SKIFTEBO antracit. 703.437.97

 2 BERGSHULT/PERSHULT vägghylla 179:- styck 

med folierad yta och lackat stål. B80×D20,  

H30 cm. Vit. 092.907.31

 3 GUNRID luftrenande gardiner 349:-/par  

i polyester. B145×L250 cm. Ljusgrå. 004.592.20

 4 GRANBODA satsbord 599:-/set om 3  i lackat 

stål och plast. Storlekar: (längd x bredd x höjd) 

48x33x46 cm, 48x37x48 cm, 48x40x50 cm. Vit/

beige/grå. 503.511.75

 5 KIVIK schäslong 2295:- styck avtagbar klädsel 

i polyester och mer hållbar bomull. B90×D163, 

H83 cm. Sits H45 cm. ORRSTA ljusgrå. 

790.113.88

 6 SYMFONISK bordslampa med wifi-högtalare  

1995:- B22×D22, H40 cm. Kompatibel med 

Airplay 2. Vit. 304.351.57

 7 DINERA mugg 20:- Stengods. Färgad glasyr. 

30 cl. Beige. 603.506.46

 8 NÄVLINGE LED golv-/läslampa 199:- Lackat stål. 

H147 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda LED-

lampor i energiklasserna A++ till A. LED livstid 

c:a 25 000 timmar. Vit. 204.051.08

 9 BINGSTA fåtölj med hög rygg 2295:- Fast klädsel 

i polyester. B70×D58, H101 cm. Sits H45 cm. 

VISSLE mörkgrå/KABUSA mörkgrå. 104.542.36
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SYMFONISK
Bordslampa med 
wifi-högtalare

1995:-

6

GUNRID
Luftrenande gardiner

349:-/par

3

Enkla tips för  
mer komfort
Stanna inomhus, varva ner och mys. Små detaljer – som en extra 

kudde, det varma skenet från en lampa eller en kopp med ditt favoritte 

– kan göra ditt vardagsrum till den mysigaste platsen i världen.

Som en fåtölj i soffan! 

Använd trippelkuddens 

mittenkudde som extra 

ryggstöd och placera 

de två ytterkuddarna 

så att de fungerar som 

armstöd.

NYHAMN
Trippelkudde

400:-
1

KIVIK
Schäslong

2295:-/st

5

7 DINERA
Mugg

20:-

Insynsskydd och bättre luft! De här 
innovativa gardinerna har en ljusaktiverad 
beläggning som bryter ner vanliga luft-
föroreningar i inomhusluften. Glöm inte 
att gardinen måste vara i kontakt med 
solljus för att fungera.
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Hemligheten bakom  
harmonisk balans i rummet
Vill du ha ett vardagsrum med dova färger och detaljer 

som matchar varandra? Nyckeln är en mix av mod och 

en röd tråd: våga experimentera men balansera det hela 

med några beprövade riktlinjer. 

4

3

10

11

8

6 REMSTA
Fåtölj

1595:-

9 ÅRSTID
Bordslampa

199:-

 1 ÄPPELVIKEN ljuskrona, 4-armad 399:- 

Lackat stål, förzinkat stål. Ø36 cm. 703.425.71

 2 Nytt GRÖNLID 3-sitssoffa 4995:- Avtagbar 

klädsel i polyester. B247×D98, H104 cm.  

Sits H49 cm. LJUNGEN ljusröd. 393.286.76

 3 ARÖD golv-/läslampa 499:- Lackat stål och  

aluminium. H170 cm. Grön. 904.476.66

 4 KRAGSTA soffbord 995:- Lackad yta. Ø90,  

H48 cm. Svart. 802.622.53

 5 Nytt RESENSTAD matta, slätvävd 2795:-  

Slityta i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar  

bomull. B170×L240 cm. Handgjord flerfärgad. 

004.705.19

 6 REMSTA fåtölj 1595:- fast klädsel i polyester, 

och viskos. B60×D72, H88 cm. Sits H45 cm. 

DJUPARP mörk grönblå. 603.447.59

 7 Nytt IDALINNEA kuddfodral 39:- 100% mer 

hållbar bomull. L50×B50 cm. Blå/vit. 004.725.23

 8 LERBODA ram 49:- styck i stål och plast. 

Bildmått B20×H25 cm. 504.590.91

 9 ÅRSTID bordslampa 199:- Förnicklat stål och 

polyester. H55 cm. Mässing/vit. 303.213.73

 10 BEGÅVNING glaskupa med fat 79:- Rostfritt stål 

och glas. Ø10, H19 cm. 703.439.38

 11 PÄRLBAND värmeljushållare 39:- Rostfritt stål 

och glas. H10 cm. 503.485.45

 12 Nytt EKTORP 2-sitssoffa 2795:- Avtagbar klädsel 

i 100% mer hållbar bomull. B179×D88, H88 cm. 

Sits H45 cm. VIRESTAD röd/vit.  393.200.05

Olika mönster men liknande 
färger. Att hålla sig till en färg-
palett är ett sätt att lyckas med 
konsten att mixa och matcha.

EKTORP
2-sitssoffa

2795:-
12

Nytt

IDALINNEA
Kuddfodral

39:-
7

Nytt

RESENSTAD
Matta, slätvävd

2795:-
5

Nytt
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När du har möbler i 

olika färger kan du testa 

matchande former.  

De rundade formerna  

på soffa, fåtölj och 

soffbord bidrar till ett 

konsekvent uttryck.

Försök också skapa en visuell balans. 
Smala ramar och en slank lampa blir en 
fin kontrast mot ett robust sideboard.

1

GRÖNLID
3-sitssoffa

4995:-
2

Nytt
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 1 VITTSJÖ hylla 799:- Lackat stål, härdat glas och 

folierad yta. B100×D36, H175 cm. Svartbrun. 

202.133.12

 2 SVARTHÖ kuddfodral 149:- 100% mer hållbar 

bomull. L50×B50 cm. Beige. 703.365.94

 3 Nytt VINLIDEN 3-sitssoffa 3995:- Avtagbar 

klädsel i polyester. B203×D59, H108 cm.  

Sits H53 cm. HAKEBO beige. 093.046.48

 4 Nytt SKAFTET golvlampfot, båge 500:- 

Lackat stål.  Max. H214 cm. Svart. 504.053.95  

Lampskärm säljs separat.

 5 RINGSTA lampskärm 149:- Lackat stål och PET- 

plast. H31, B42 cm. Vit. 704.053.61  

 6 Nytt VINLIDEN 3-sitssoffa med schäslong 

5995:- Avtagbar klädsel i polyester. B233×D59, 

H108 cm. Sits H53 cm. HILLARED antracit. 

893.046.87

 7 VITTSJÖ satsbord 699:-/set om 2 i lackat stål, 

härdat glas och folierad yta. B50×L50, H49 cm. 

B90×L45, H44 cm. Svartbrun. 802.153.32  

När du har all tid i världen
Då är det här ett perfekt ställe för att varva  

ner och ta det lugnt – titta på film, läsa en bra  

bok eller prata med din bästa kompis till långt 

inpå småtimmarna.

7

3
2

1

Designad med tanke 
på ultimat komfort. 
Soffans höga rygg  
ger stöd åt nacke  
och huvud.

VINLIDEN
3-sitssoffa med schäslong

5995:-
6

Nytt

4 SKAFTET
Golvlampfot,  
båge

500:-
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Scanna här  
för att köpa

Enkelt klick, dubbel säng

NYHAMN
3-sitsbäddsoffa med skummadrass. Klädsel  
i polyester. B200×D97, H90 cm. Bäddmått  
140×200 cm. Sits H31 cm. KNISA grå/beige.  
393.063.68

2095:-

5

Den här soffan är lika lätt att montera 
som att demontera vilket underlättar  
vid en eventuell flytt.

5
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När du har all tid i världen
Då är det här ett perfekt ställe för att varva  

ner och ta det lugnt – titta på film, läsa en bra  

bok eller prata med din bästa kompis till långt 

inpå småtimmarna.

7

3
2

1

Designad med tanke 
på ultimat komfort. 
Soffans höga rygg  
ger stöd åt nacke  
och huvud.

VINLIDEN
3-sitssoffa med schäslong

5995:-
6

Nytt

4 SKAFTET
Golvlampfot,  
båge

500:-
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Scanna här  
för att köpa

Enkelt klick, dubbel säng
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Kvadratsmarta 
problemlösare
Små bostäder är bra på sitt sätt – de är kompakta och väldigt mysiga – 

men har också sina utmaningar.  Vi har massor av problemlösare som 

designats med tanke på små ytor: mångsidiga möbler, väggförvarings-

lösningar och saker som är lätta att stapla eller flytta runt.

Stapla och förvara
Stapelbara stolar är väldigt praktiska när 

du bara ibland behöver extra sittplatser. 

Förvaringssmart idé i små utrymmen: förvara 

vardagsporslinet intill bordet så frigör du plats 

i köksskåpen.

Förvaringsstjärnor
Den här flexibla leksaksförvaringen på hjul 

gör att du enkelt kan plocka ihop, flytta och 

förvara barnens saker i en och samma möbel. 

En annan superhjälte: små skåp med dörrar 

hjälper till att hålla ordning runt soffan.

Mångfunktionellt är bra
I ett litet rum behöver du möbler som kan 

jobba dubbelt. NYHAMN förvandlas enkelt 

från soffa till säng utan att du behöver ta  

av klädseln. Dessutom har den gott om  

förvaringsutrymme under sitsen.

 1 Nytt SARAKAJSA kudde 39:- L30×B58 cm.  

Mer hållbar bomull och polyester.  

Rosa/röd. 104.728.05

 2 FLISAT leksaksförvaring med hjul 299:- 

Massiv lackad furu och plast. L44×B39,  

H31 cm. 102.984.20

 3 Nytt NÄVLINGE taklampa 99:- Lackat stål.  

Ø33, H24 cm. Mörkröd. 804.403.02

 4 LEIFARNE/BRORINGE stol 395:- styck i lackat 

stål och förstärkt plast. B52×D52, H82 cm. Sits 

H46 cm. Mörkgul/förkromad. 293.042.04

 5 Nytt MELLTORP bord 379:- L75×B75, H74 cm. 

Mosaikmönstrad/vit. 193.908.67

 6 ANTILOP barnstol hög med bricka 199:- Lackat 

stål och plast. B56×D62, H90 cm. Sits H54 cm.  

Vit/silverfärgad. 290.672.93

2 FLISAT
Leksaks- 
förvaring  
med hjul

299:-

IKEA PS LÖMSK
Snurrfåtölj

599:-
11

NYHAMN
3-sitsbäddsoffa  
med skummadrass

2595:-
10

12 TINGBY
Sidobord  
med hjul

299:-

7 KORVMOJ
Grönsakskorv, fryst

29:-

NÄVLINGE
Taklampa

99:-
3

Grönsakskorv! Snabb, god 
och klimatsmart mat.

 7 KORVMOJ grönsakskorv, fryst 29:- 460 g. 

504.476.54

 8 HEROISK assiett 39:-/2 stycken i plast. Ø19 cm. 

Blå/ljusröd. 004.214.11

 9 RISBYN taklampskärm, lökformad 149:- 

Rispapper, björkfaner och stål. Ø57, H64 cm. 

Vit. 104.040.91  Upphäng säljs separat.

 10 NYHAMN 3-sitsbäddsoffa med skummadrass 

2595:- Avtagbar klädsel i polyester. B200×D97, 

H90 cm. Sits H31 cm. Bäddmått 140×200 cm. 

SKIFTEBO gul. 493.064.43

 11 IKEA PS LÖMSK snurrfåtölj 599:- 

Sits i propenplast. Sufflett i  polyester. 

B59×D62, H75 cm. Vit/röd. 104.071.36

 12 Nytt TINGBY sidobord med hjul 299:-  

Folierad och lackad yta. L50×B50, H45 cm.  

Röd. 804.574.39
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6 ANTILOP
Barnstol hög,  
med bricka

199:-
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Idéer för dygnet- 
runt-rummet
Alla ni som bor i ettor! Ni är de verkliga experterna på hur man får ett 

enda rum att fungera från morgon till kväll: med mångsidiga möbler 

inklusive ett bord som klarar allt, förvaring och lättflyttade pallar  

och sidobord som kan göra rummet ännu smartare.

Godmorgon!
Soffa på dagen, säng på natten samt effektiv 

förvaringslösning! Stuva ner sängkläderna 

under sitsen så är du redo för en ny dag.

Jobb
Matplatsen är också ditt hemmakontor.  

Bra belysning och smarta tillbehör hjälper  

dig att få en produktiv arbetsdag.

Middag med vännerna
När kompisarna kommer över kan du  

förlänga det här superflexibla bordet  

och ta fram några pallar.

EGENTID
Svart te

29:-
4

6

3

1
5

7

10

9

2 VRETSTORP
3-sitsbäddsoffa

5495:-

Nytt

11 MARIUS
Pall

49:-

 1 ÄNGSLILJA påslakanset 299:- 100% mer  

hållbar bomull. Påslakan B240×L220 cm.  

2 örngott L50×B60 cm. Vit. 903.185.51

 2 Nytt VRETSTORP 3-sitsbäddsoffa 5495:- 

Avtagbar klädsel i polyester. B244×D96,  

H91 cm. Sits H46 cm. Bäddmått 140×200 cm. 

REMMARN ljusgrå.  593.201.13

 3 STINAMAJ pläd 99:- 100% mer hållbar bomull. 

B130×L170 cm. Vit/mörkgrå. 704.326.75

 4 EGENTID svart te 29:- 50 g. Bergamott/ek/

UTZ/ekologisk. 704.155.48

 5 POKAL glas 5:- Värmebeständigt klarglas.  

35 cl. 102.704.78

 6 DINERA assiett 20:- Stengods. Färgad glasyr. 

Ø20 cm. Gråblå. 501.525.43

 7 PLEJA brevkorg 79:- Lackat stål. B28×D34,  

H21 cm. Svart. 403.480.46

 8 ALEX lådhurts på hjul 995:- Lackad yta. 

B67×D48, H66 cm. Vit. 401.962.41

 9 NORDEN slagbord 1795:- Lackad massiv björk 

och lackad yta. L26/89/152×B80, H74 cm.  

Vit. 104.238.86

 10 NORDVIKEN stol 595:- Massiv furu och ask- 

faner. B44×D54, H97 cm. Sits H45 cm. Svart. 

403.691.09

 11 MARIUS pall 49:- styck i lackat stål och plast.  

Sits Ø32, H45 cm. Svart. 101.356.59
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ALEX
Lådhurts

995:-
8

Unna dig en kopp EGENTID – det 
vill säga vårt UTZ-certifierade te 
– när du vill ha en lugn stund för 
dig själv.

Fäll ner båda klaffarna och stapla pallarna 
– vips har du fått mer golvyta för dans!
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STORHET
Champagne- 
coupe

25:-

9

3

2

10

 1 STORSINT karaff 99:- Klarglas.  1,7 l. 003.963.84
 2 KVITTERA uppläggningsfat, 3 våningar 149:- 

Klarglas och rostfritt stål. L31×B27, H34 cm. 
902.798.42

 3 FRAMTRÄDA glas 10:- styck i klarglas.  
28 cl. 103.928.23

 4 Nytt GLADELIG assiett 99:-/4 stycken i sten-
gods. Färgad glasyr. Ø20 cm. Grå. 104.571.45

 5 Nytt MOJNA taklampskärm 299:- Återvunnen 
plast och viskos. Ø47, H39 cm. Textil/vit. 
304.518.64  Upphäng säljs separat.

 6 EKEDALEN utdragbart bord 1995:- Lackat ask-
faner. L120/180×B80, H75 cm. 703.408.07

 

 7 EKEDALEN stol 495:- styck i lackad, klarlackad 
bok. B45×D51, H95 cm. Sits H48 cm.  
Vit/ORRSTA ljusgrå. 603.410.15

 8 TERJE klappstol 149:- styck i betsad, klarlackad 
massiv bok. B44×D51, H77 cm. Sits H46 cm.  
Vit. 802.224.41

 9 STORHET champagnecoupe 25:- Klarglas.   
30 cl. 803.428.82

 10 DYRGRIP rödvinsglas 39:- Blyfri kristall.   
58 cl. 203.093.00

STORSINT
Karaff

99:-
1

Det finns alltid  
något att fira
Framför allt de där givna sakerna: födelsedagar, bröllopsdagar, nytt 
jobb. Men glöm inte vardagens ljuspunkter: en inlämnad uppsats, en 
solig dag, människorna du älskar, fredagar! Skål för de små sakerna 
som gör livet till en fest!

5 MOJNA
Taklamp- 
skärm

299:-

Nytt

Med vår Click & Collect-
service kan du handla online 
och hämta i varuhuset – vid 
en tidpunkt som passar dig.

Skapa mer plats för mingel – häng 
upp de här stolarna på väggen tills 
de behövs.
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GLADELIG
Assiett

99:-/4 st

4

Nytt

7

6

TERJE
Klappstol

149:-/st

8

En klassisk champagnecoupe fungerar 
också väldigt bra till efterrätter.
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99:-/4 st
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7
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TERJE
Klappstol

149:-/st

8

En klassisk champagnecoupe fungerar 
också väldigt bra till efterrätter.



Fem olika sätt att äta 

Solomiddagar i favoritfåtöljen, livliga långsittningar med vännerna, 
fika för gosedjuren och romantiska middagar för två. Det finns inga 

regler, så följ ditt hjärta - och din magkänsla, när du ska ställa i ordning  
en matplats som är rätt för dig.

GAMLARED/STEFAN

Bord och 2 stolar

1185:-

7

NORDVIKEN/ 

NORDVIKEN

Bord och 4 stolar

5375:-

9

8

2

4

 1 NORRÅKER barbord 1395:- Betsad, klarlackad 

massiv björk. L74×B74, H102 cm. 404.290.14

 2 DALFRED barpall 399:- Lackad massivt björk. 
Sits Ø30, H63–74 cm. Svart. 601.556.02

 3 STRANDMON öronlappsfåtölj 1995:- Fast klädsel 
i 100% mer hållbar bomull. B82×D96,  
H101 cm. Sits H45 cm. VIBBERBO svart/beige. 

204.569.56

 4 MARYD brickbord 599:- Lackad massiv bok. 
L58×B38, H58 cm. Hopfällbart. Grå. 902.927.25

 5 SKURUP taklampa 149:- Lackat stål. Ø38, H29  cm. 

Svart. 804.071.14

 6 JUSTINA stoldyna 49:- styck i 100% mer håll-

bar bomull och polyeter. B35-42×D40 cm.  
Tjocklek 4 cm. 901.750.00

 7 GAMLARED/STEFAN bord och 2 stolar 1185:- 
Betsad, lackad massiv furu. Ø85, H75 cm. Sits 

H45 cm. Ljus antikbets/brunsvart. 592.211.65

 8 HEMNES vitrinskåp med 3 lådor 2995:- styck 

i betsad, klarlackad massiv furu och härdat 

glas. B90×D37, H197 cm. Vitbetsad/ljusbrun. 

504.135.07

 9 NORDVIKEN/NORDVIKEN bord och 4 stolar 
5375:- Betsad, lackad massiv furu. Bord L152/ 
223×B95, H75 cm. Sits H45 cm. Vitbetsad. 

493.051.65

 10 DUKTIG kaffe-/teset 99:-/10 delar i stengods. 

Flerfärgad. 901.301.63

 11 SUNDVIK barnbord 299:- Betsad, klarlackad 

massiv furu. L76×B50, H50 cm. Vit. 102.016.73

1 NORRÅKER

Barbord

1395:-

STRANDMON

Öronlappsfåtölj

1995:-
3

Det här lilla caféet uppmuntrar till rollekar 
och är ett kul sätt för barnen att bearbeta 
intryck, utveckla sociala färdigheter och 
förstå världen omkring dem.

10

6

5

11 SUNDVIK

Barnbord

299:-

Den perfekta matplatsen är ibland framför 
tv:n. Brickbordet är lätt att fälla ihop och 
ställa undan när du har ätit färdigt.
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Har du ont om plats är barstolar och bar-
bord ett praktiskt och snyggt alternativ. 
Tänk på att sitthöjden bör vara ca 30 cm 
lägre än bordsskivan.



Fem olika sätt att äta 

Solomiddagar i favoritfåtöljen, livliga långsittningar med vännerna, 
fika för gosedjuren och romantiska middagar för två. Det finns inga 

regler, så följ ditt hjärta - och din magkänsla, när du ska ställa i ordning  
en matplats som är rätt för dig.

GAMLARED/STEFAN

Bord och 2 stolar

1185:-

7

NORDVIKEN/ 

NORDVIKEN

Bord och 4 stolar

5375:-

9

8

2

4

 1 NORRÅKER barbord 1395:- Betsad, klarlackad 
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1 NORRÅKER

Barbord

1395:-

STRANDMON

Öronlappsfåtölj

1995:-
3

Det här lilla caféet uppmuntrar till rollekar 
och är ett kul sätt för barnen att bearbeta 
intryck, utveckla sociala färdigheter och 
förstå världen omkring dem.

10

6

5

11 SUNDVIK

Barnbord

299:-

Den perfekta matplatsen är ibland framför 
tv:n. Brickbordet är lätt att fälla ihop och 
ställa undan när du har ätit färdigt.
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Har du ont om plats är barstolar och bar-
bord ett praktiskt och snyggt alternativ. 
Tänk på att sitthöjden bör vara ca 30 cm 
lägre än bordsskivan.
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Dejtkväll hemma
Det är inte bara på restauranger 

som romantiken kan spira. Stanna 

inne och ta fram de vackraste  

tallrikarna, lägg en duk på bordet, 

dra för gardinerna och tänd  

några ljus.

 1 GARNERA uppläggningsfat, 2 våningar 129:- 

Stål. Ø29, H33 cm. Vit. 102.587.68

 2 VANLIGEN vas/bringare 179:- Stengods. 

Färgad glasyr. H26 cm. Blå. 304.518.40

 3 STRIMMIG assiett 29:- styck i flintgods.  

Färgad glasyr. Ø21 cm. Grå. 404.431.90

 4 VARDAGEN glas 59:-/4 stycken i härdat  

klarglas. 28 cl. 504.158.94

 5 FULLTALIG ljusstake 99:-/set om 3  i lackat  

aluminium. Innehåller 3 ljusstakar H10, 15  

och 20 cm. Svart. 403.421.34

 6 LIVNÄRA bestick 299:-/24 delar i rostfritt stål 

och plast. Innehåller gaffel, kniv, sked och  

tesked, 6 av varje. Svart. 004.318.44

 7 VILJESTARK vas 10:- Klarglas. H17 cm. 

003.385.77

 8 NORRARYD stol 545:- styck i betsad, klarlackad 

massiv bok och bokfaner. B47×D51, H83 cm. 

Sits H45 cm. Svart. 402.808.43

8 NORRARYD
Stol

545:-/st

7 VILJESTARK
Vas

10:-

Kanske det mest romantiska du kan 

säga till din partner: Jag tar disken 

i kväll.

2 VANLIGEN
Vas/bringare

179:-

188 Optimera matplats och vardagsrum

Mjuk, mjukare, 
sammetsmjuk

Scanna här  
för att köpa

SANELA
Kuddfodral. 100% mer  
hållbar bomullssammet.  
B50×L50 cm.  
Ljusbeige. 903.210.30   
Mörkgrön. 603.701.64  
Ljus brunröd. 204.473.06   
Mörkgrå. 804.717.32
Gyllenbrun. 803.701.63

59:-/st
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 10 ASKERSUND lådfront 129:- styck med folierad yta. B60×H40 cm.  

Ljus askmönstrad. 003.318.73  Handtag säljs separat.

 11 DUKTIG bullset 79:-/6 delar med tyg och fyllning i polyester.   

Innehåller 4 bullar, 1 brödpensel och 1 bakplåt (18x18 cm). 804.235.95

 12 Nytt VARDAGEN stekpanna 349:- Gjutjärn. Ø28 cm. 104.373.03

 1 IKEA 365+ matlåda med lock, fyrkantig 39:- styck i värmebeständigt glas, 

plast och silikongummi. L15×B15, H12 cm. Rymd 1,2 l. 592.691.19

 2 REKO glas 15:-/6 stycken i klarglas. 17 cl. 800.940.14

 3 Nytt VINNÄSET knopp 69:-/2 stycken i klarlackad massiv bok.  

Ø37 mm. 504.342.94

 4 LERHYTTAN lådfront 309:- styck i tonad, klarlackad massiv björk  

och björkfaner. B60×H20 cm. Ljusgrå. 704.615.02  Handtag säljs separat.

 5 Nytt GLADELIG mugg 25:- Stengods. Färgad glasyr.  37 cl. Grå. 704.571.52

 6 RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat björkfaner.  

L25×B26, H18 cm. Vit. 902.816.18

 7 IDEALISK rivjärn 29:- Rostfritt stål. H20 cm. 669.162.00

 8 METALLISK vattenkittel 299:- Rostfritt stål och plast.  1,5 l. 403.602.22

 9 ENTUSIASM skål 99:-/4 stycken i fältspatporslin. Ø12 cm.  

Mönstrad/blå. 704.172.41

När du vill bygga  
det goda köket
Med smart organisation och yteffektiva lösningar kan du få ditt 
drömkök, där du kan laga den bästa maten och samtidigt ta 
hand om dig själv och klimatet. På de här sidorna bjuder vi på 
olika tips om hur du kan ge hemmets hjärta extra god smak.

LERHYTTAN
Lådfront,  

309:-/st

4

VINNÄSET
Knopp

69:-/2 st

Nytt
3

RISATORP
Korg

79:-
6

DUKTIG
Bullset

79:-/6 delar

11

ASKERSUND
Lådfront,  

129:-/st

10

ENTUSIASM
Skål

99:-/4 st

9

1

12

5

7
8

2 REKO
Glas

15:-/6st



190 Det goda köket Det goda köket 191

 10 ASKERSUND lådfront 129:- styck med folierad yta. B60×H40 cm.  

Ljus askmönstrad. 003.318.73  Handtag säljs separat.

 11 DUKTIG bullset 79:-/6 delar med tyg och fyllning i polyester.   

Innehåller 4 bullar, 1 brödpensel och 1 bakplåt (18x18 cm). 804.235.95

 12 Nytt VARDAGEN stekpanna 349:- Gjutjärn. Ø28 cm. 104.373.03

 1 IKEA 365+ matlåda med lock, fyrkantig 39:- styck i värmebeständigt glas, 

plast och silikongummi. L15×B15, H12 cm. Rymd 1,2 l. 592.691.19

 2 REKO glas 15:-/6 stycken i klarglas. 17 cl. 800.940.14

 3 Nytt VINNÄSET knopp 69:-/2 stycken i klarlackad massiv bok.  

Ø37 mm. 504.342.94

 4 LERHYTTAN lådfront 309:- styck i tonad, klarlackad massiv björk  

och björkfaner. B60×H20 cm. Ljusgrå. 704.615.02  Handtag säljs separat.

 5 Nytt GLADELIG mugg 25:- Stengods. Färgad glasyr.  37 cl. Grå. 704.571.52

 6 RISATORP korg 79:- Lackat stål och skiktlimmat björkfaner.  

L25×B26, H18 cm. Vit. 902.816.18

 7 IDEALISK rivjärn 29:- Rostfritt stål. H20 cm. 669.162.00

 8 METALLISK vattenkittel 299:- Rostfritt stål och plast.  1,5 l. 403.602.22

 9 ENTUSIASM skål 99:-/4 stycken i fältspatporslin. Ø12 cm.  

Mönstrad/blå. 704.172.41

När du vill bygga  
det goda köket
Med smart organisation och yteffektiva lösningar kan du få ditt 
drömkök, där du kan laga den bästa maten och samtidigt ta 
hand om dig själv och klimatet. På de här sidorna bjuder vi på 
olika tips om hur du kan ge hemmets hjärta extra god smak.

LERHYTTAN
Lådfront,  

309:-/st

4

VINNÄSET
Knopp

69:-/2 st

Nytt
3

RISATORP
Korg

79:-
6

DUKTIG
Bullset

79:-/6 delar

11

ASKERSUND
Lådfront,  

129:-/st

10

ENTUSIASM
Skål

99:-/4 st

9

1

12

5

7
8

2 REKO
Glas

15:-/6st



192 Det goda köket Det goda köket 193

Ett första steg mot en 
bra start på varje dag
Nyttigare vanor behöver inte handla om jättestora förändringar. Det 

är bättre att sätta upp rimliga mål och ändra lite i taget. Varför inte 

starta med frukosten? Havregrynsgröt med frön och quinoa är en bra 

proteinkälla som är rik på fibrer. Och med praktiska och fina burkar blir 

det lättare, och faktiskt lite roligare, att laga och äta bra mat.

HEROISK
Skål

39:-/2 st

7

 1 Nytt HJÄLTEROLL gröt 15:-  med frön och  

quinoa. 400 g. 704.783.81

 2 RÖRT sked 20:- Oljad massiv bok. L31,5 cm. 

402.784.68

 3 VARDAGEN kastrull med lock 199:- Emaljerat 

stål.  2 l. 103.911.21

 4 KORKEN burk med lock 15:- Glas av minst 40% 

återvunnet material, naturgummi och rostfritt 

stål. Ø11, H10,5 cm. Rymd 0,5 l. 702.135.45

 5 EKBACKEN bänkskiva 399:-/st i laminat. 

L186xD63,5, H2,8 cm. Vit marmormönstrad. 

703.356.22

 6 ASKERSUND lådfront 129:- styck. Folierad yta. 

B60×H40 cm. Ljus askmönstrad. 003.318.73 
Handtag säljs separat.

 7 HEROISK skål 39:-/2 stycken i plast.  

Ø14 cm. Grön/gul. 404.141.40

 8 PÅTÅR presskaffe, mörkrost 39:-  

500 g. Ekologisk/UTZ. 103.928.18

 9 MÅTTLIG mjölkskumningskanna 59:-  

Rostfritt stål  0,5 l. 501.498.43

 10 ENTUSIASM mugg 99:-/4 stycken i fältspat-

porslin.  22 cl. Mönstrad/blå. 104.172.44

 11 UPPHETTA kaffe-/tepress 79:- Glas, rostfritt 

stål och plast.  Ø8, H17 cm. 0,4 l. 002.978.50

De här skålarna och tallrikarna för barn  
är tillverkade av förnybar plast gjord  
på majs.

Med rätt redskap kan du förbereda din 
gröt kvällen innan och på så sätt spara tid 
på morgonen. Snabbt, enkelt och gott!

EKBACKEN
Bänkskiva

399:-/st

5

HJÄLTEROLL
Gröt

15:-
1

Nytt

3
4

2

9

11

10

ASKERSUND
Lådfront

129:-/st

6

PÅTÅR
Presskaffe,  
mörkrost

39:-

8
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 1 FULLSTÄNDIG väggmonterad köksfläkt 4295:- 
Utsugningskapacitet: 640 m³/tim. Ljudnivå  
vid max. utsugningshastighet: 63 dB (A).  
Effekt: 260 W. B79,8×D49,8, H75,6–104,4 cm.  
Vit. 703.893.37

 2 LERHYTTAN lucka 699:- styck i tonad, klarlackad 
massiv björk och björkfaner. B60×H80 cm. 
Ljusgrå. 204.614.96  Handtag säljs separat.

 3 SMAKSAK varmluftsugn 4295:- Rostfritt stål.
Användbar volym 72 l. B59,4×D56,7, H58,9 cm. 
304.116.89

 4 FINTORP stång 99:- Förnicklat stål. Ø1,6 cm. 
L79 cm. 002.138.41  GRUNDTAL krokar säljs 
separat.

 5 ENERYDA skålhandtag 69:-/2 stycken i förkromat 
aluminium. Hålavstånd 64 mm. 403.475.13

 6 INSJÖN köksblandare 995:- Förkromad  
mässing. H40 cm. 703.701.25

 7 HAVSEN diskho med synlig front 1495:- 
Keramik. L62×D48 cm. LILLVIKEN bottenventil/
vattenlås är medräknad priset men plockas  
separat. Vit. 192.537.14

 8 Nytt GLADELIG mugg 25:- Stengods.  
Färgad glasyr.  37 cl. Grå. 704.571.52

 9 Nytt GLADELIG skål 99:-/4 stycken i stengods. 
Färgad glasyr. Ø14 cm. 904.571.65

 10 Nytt IDENTITET bestick 79:-/16 delar i rostfritt 
stål. 004.530.58

Detaljerna som  
skapar drömköket
Hur ska man tänka när man planerar? Vill man ha ett klassiskt kök är 
det viktigt att vara noggrann med detaljerna, in i minsta lilla design-
beslut. Då kan du förverkliga drömmen om ett kök i traditionell stil.

Former och finish 

I ett traditionellt kök passar handtag  
och knoppar med rundade former  
och ytbehandlingar i krom eller mässing.

Distinkt diskho

Den här snygga diskhon i keramik ger ett 
snabbt designlyft och förstärker den klassiska 
stilen i köket. Blandaren har en matchande 
detalj i keramik.

På bordet också
Du kan fullända looken med bestick som har 
dekorativa detaljer och porslin eller stengods-
tallrikar i neutrala färger.

Luckor som har en träram 
med fasade kanter passar  
ypperligt i ett traditionellt kök.

FULLSTÄNDIG
Väggmonterad köksfläkt

4295:-
1

ENERYDA
Skålhandtag 

69:-/2 st

5

LERHYTTAN
Lucka

699:-/st

2 HAVSEN
Diskho med  
synlig front

1495:-

7

10

3

6

8

4

9 GLADELIG
Skål 

99:-/4 st

Nytt
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Vad blir det till middag?
Har du ingenting i kylen? Ibland, eller kanske för det mesta, vill man 

bara ha något som är enkelt, nyttigt och gott. Då kan du sno ihop en  

vanlig vardagsmiddag snabbt med våra växtbaserade plantbullar, som  

dessutom är jättegoda.

Använd det du har
Att ha mat i frysen är alltid en bra idé. Men 

det här är inga vanliga köttbullar. Våra 

HUVUDROLL växtbaserade plantbullar är 

snabba att tillaga – de är dessutom super-

goda, en bra proteinkälla och har ett lägre 

klimatavtryck än traditionella köttbullar.

Allt i en stekpanna
Håll det enkelt. Med hela middagen i en 

stekpanna sparar du både tid och disk. Och 

rätterna behöver inte vara avancerade, 

ibland är det enkla det godaste.

1

3

5

7 8

10

9 1 PROPPMÄTT skärbräda 79:- Oljad massiv bok. 

L38×B27 cm. Tjocklek 22 mm. 702.334.21

 2 Nytt HUVUDROLL plantbullar, växtbaserade 

35:- 500 g, fryst.  204.835.92

 3 VARDAGEN kockkniv 179:- Rostfritt stål och 

plast. Knivbladets längd: 20 cm. Mörkgrå. 

402.947.22

 4 Nytt KLOCKREN durkslag 99:- Rostfritt stål 

och silikongummi. Ø24 cm. 5 l. Hopvikbar. 

Mörkgrå. 504.491.77

 5 RÖRT sked 20:- Oljad massiv bok. L31,5 cm. 

402.784.68
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aluminium belagt med non-stickbeläggning 

Teflon® Professional. Ø28 cm. 103.298.98

 7 TILLBRINGARE bringare 39:- Klarglas.  1,7 l. 

H26,5 cm. 903.624.07
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503.018.97
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bomull. B145×L240 cm. Vit. 402.585.59

4 KLOCKREN
Durkslag
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Nytt

6 IKEA 365+

Stekpanna

249:-

HUVUDROLL växtbaserade plantbullar 
ser ut och smakar som våra klassiska 
köttbullar,men har bara 4 procent av 
deras klimatavtryck!

2 HUVUDROLL
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växtbaserade  

35:-
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GULLMAJ
Duk

199:-
11
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Vad blir det till middag?
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stekpanna sparar du både tid och disk. Och 

rätterna behöver inte vara avancerade, 

ibland är det enkla det godaste.

1

3

5

7 8

10

9 1 PROPPMÄTT skärbräda 79:- Oljad massiv bok. 

L38×B27 cm. Tjocklek 22 mm. 702.334.21

 2 Nytt HUVUDROLL plantbullar, växtbaserade 

35:- 500 g, fryst.  204.835.92

 3 VARDAGEN kockkniv 179:- Rostfritt stål och 

plast. Knivbladets längd: 20 cm. Mörkgrå. 

402.947.22

 4 Nytt KLOCKREN durkslag 99:- Rostfritt stål 

och silikongummi. Ø24 cm. 5 l. Hopvikbar. 

Mörkgrå. 504.491.77

 5 RÖRT sked 20:- Oljad massiv bok. L31,5 cm. 

402.784.68

 6 IKEA 365+ stekpanna 249:- Rostfritt stål/ 

aluminium belagt med non-stickbeläggning 

Teflon® Professional. Ø28 cm. 103.298.98

 7 TILLBRINGARE bringare 39:- Klarglas.  1,7 l. 

H26,5 cm. 903.624.07

 8 INTRESSANT kryddkvarn 149:- Massiv akacia 

och keramik. Ø7, H27 cm. Keramiskt malverk. 

503.018.97

 9 VARDAGEN glas 59:-/4 stycken i härdat glas.  

28 cl. 504.158.94

 10 VARDAGEN rivjärn med handtag 59:- 

Rostfritt stål och plast. L33 cm. 103.098.19

 11 GULLMAJ duk 199:- Lin och 100% mer hållbar  

bomull. B145×L240 cm. Vit. 402.585.59

4 KLOCKREN
Durkslag

99:-

Nytt

6 IKEA 365+

Stekpanna

249:-

HUVUDROLL växtbaserade plantbullar 
ser ut och smakar som våra klassiska 
köttbullar,men har bara 4 procent av 
deras klimatavtryck!

2 HUVUDROLL
Plantbullar,
växtbaserade  

35:-

Nytt

GULLMAJ
Duk

199:-
11



Det goda köket 199

Resurssmart köksplanering
Det går att göra val som är mer resurssnåla och gör det lättare för 
oss att bara använda det vi behöver. Produkter som hjälper till att 
spara lite vatten och energi varje dag, gör stor skillnad för klimatet 
när man räknar ihop det vi sparar tillsammans.

KARLBY
Bänkskiva

1295:-/st

9

 1 JUTIS vitrinlucka 249:- styck i härdat glas och 
aluminium. B30×H100 cm. 902.058.32

 2 VOXTORP lådfront 299:- styck med folierad yta 
av minst 90% återvunnet material. B60×H40 cm. 
Integrerat handtag. Mörkgrå. 804.541.05

 3 TÄMNAREN köksblandare med sensor 2995:- 
Metalliserad mässing. H31 cm. Rostfritt stål-
färg. 903.594.95

 4 NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho 2995:- 
Rostfritt stål. L54×B44, D44 cm. 491.579.09  
LILLVIKEN lock, bottenventil och vattenlås är 
inräknade i priset men plockas separat.

 5 Nytt VARDAGEN grillpanna 299:- Gjutjärn. 
L28×B28 cm. 404.372.88

 6 FÖRDELAKTIG induktionshäll/integrerad 
köksfläkt 16 295:- Om du installerar fläkten 
för återcirkulation i en köksö kan du välja om 
du vill rikta den utkommande luften antingen 
ut i rummet vid sockeln eller på baksidan av 
köksön. Utsugningskapacitet med booster-
funktion: 700m³/tim. Ljudnivå vid max.  
utsugningshastighet: 66 dB (A). Effekt: 220 W. 
B83×D52 cm. Svart. 504.494.03

 7 INTRESSANT kryddkvarn 149:- Massiv akacia 
och keramik. H27 cm. Keramiskt malverk. 
503.018.97

 8 ÄDELSTEN mortel med stöt 99:- Marmor.  
Ø14, H10 cm. Svart. 602.012.51

 9 KARLBY bänkskiva 1295:- styck med tjockt 
valnötsfaner.186xD63,5, H3,8 cm. 303.351.91 

 10 APTITLIG slaktarblock 149:- Bambu.  
L45×B36 cm. Tjocklek 33 mm. 002.334.29 

 11 STOCKARYD träolja för inomhusbruk 99:-  
500 ml. 202.404.62

Du behöver inte ens nudda den här  
blandaren som har en sensorfunktion. 
Den sätts på och stängs av automatiskt 
med bara en handrörelse.

Induktionshällar är energieffektiva och 
värmer upp snabbt, så att middagen blir 
klar på nolltid.

JUTIS
Vitrinlucka  

249:-/st

1

FÖRDELAKTIG
Induktionshäll/integrerad köksfläkt

16 295:-
6

TÄMNAREN
Köksblandare  
med sensor

2995:-

3

4
5 VARDAGEN

Grillpanna

299:-

Nytt

Behandla din bänk-
skiva i trä med träolja 
så håller den längre 
och får en fin lyster.

7

10

11

8

VOXTORP
Lådfront

299:-/st

2
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Trolla fram extra  
plats i ditt kök
Det krävs inga stora förändringar 
för att ditt kök ska bli organiserat. 
Se till att maximera utrymmet i skåp 
och lådor med inredning – och glöm 
inte bort dina väggar. Dessutom 
kan en så enkel sak som en rullvagn 
göra underverk i köket.

 1 EKBACKEN bänkskiva 399:- styck i laminat. 
L186×D63,5 cm, H2,8 cm. Askmönstrad. 
503.376.17

 2 KALLARP lådfront 299:- styck med folierad 
yta. B80×H40 cm. Högglans mörk rödbrun. 
204.283.03

 3 IKEA 365+ matlåda med lock 59:- styck i glas 
och klarlackad bambu. L15×B15, H12 cm.  
Rymd 1,2 l. 292.691.11

 4 KUNGSFORS förvaringskombination 665:- 
Rostfritt stål. B64×D32, H80 cm. 192.543.32

 5 RÅSKOG rullvagn 399:- Lackat stål. L35×B45, 
H78 cm. Vit. 203.829.32

 6 BAGGANÄS handtag 59:-/2 stycken i mässings- 
pläterat stål. Hålavstånd 128 mm. 003.384.07

 7 OMLOPP LED ljuslist för låda 249:- Aluminium 
och plast. Denna ljusarmatur har inbyggda  
lysdiodlampor i energiklasserna A++ till A.  
LED livstid c:a 25 000 timmar. L36 cm. 402.452.27 
Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd.

KUNGSFORS
Förvarings- 
kombination

665:-

4

KALLARP
Lådfront

299:-/st

2

1 6 BAGGANÄS
Handtag 

59:-/2st

3

7

5

Att ta vara på varje kubikcentimeter  
behöver inte nödvändigtvis innebära 
ett extra skåp – en hylla kan faktiskt 
göra stor skillnad. Men du  

behöver inte
När livet händer kan det vara svårt att hinna med 
att förverkliga din köksdröm. På IKEA erbjuder 
vi en rad tjänster för att göra ditt liv enklare, 
oavsett om du behöver en hjälpande hand  
med planering, installation eller annat.

Installationsservice

Scanna för mer info

Du kan göra  
allt själv
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Säg hej till ENHET
Ett anpassningsbart kök som är lätt att köpa, enkelt att montera och 
snällt mot plånboken. ENHET är smart, funktionellt och flexibelt nog 

för att matcha din personliga stil. Sätt samman din egen look med 
färdiga kombinationer och delar som du bara klickar ihop.  
ENHET = enkelhet. Sa vi förresten att det är otroligt snyggt också?  
För det är det!

 1 HEKTAR taklampa 399:- styck i stål och aluminium. 
Ø38 cm. Mörkgrå. 402.961.08

 2 Nytt ENHET högskåp med 4 hyllplan/dörr  
880:- styck med folierad yta. B30×D30, H180 cm.  
Grå. 793.224.70  Komplettera med ben.  
Knoppar säljs separat. 

 3 Nytt ENHET hörnkök 8825:- 
B181,5×225,5×D63,5, H241 cm.  
Antracit/grå. 993.382.34  Vitvaror säljs separat.

 4 Nytt ENHET kök 5087:- B183×D63,5, H222 cm. 
Röd/vit. 293.375.44  Vitvaror säljs separat.

 5 RÅSKOG rullvagn 399:- Lackat stål. L35×B45, 
H78 cm. Grågrön. 904.431.35

 6 Nytt ENHET kök 5785:- B203×D63,5, H222 cm. 
Vit/ekmönster. 293.373.13  Vitvaror säljs separat.

 7 Nytt ENHET snurrhylla 79:- Lackat stål.  
Ø21, H40 cm. Antracit. 204.657.34

 8 Nytt SKYDRAG LED ljuslist för bänkskiva/ 
garderob med sensor, dimbar 149:- styck i  
aluminium och plast. L60 cm. Inbyggd LED-
ljuskälla i energiklasserna: A++ till A.  
Ljuskällan har en livstid på c:a 25 000 timmar. 
Vit. 304.395.89  Komplettera med TRÅDFRI LED 
drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd.

ENHET
Högskåp med  
4 hyllplan/dörr

880:-/st

Nytt
2

ENHET
Snurrhylla

79:-
7

Nytt

ENHET
Hörnkök

8825:-
3

Nytt

1

5

6

När du flyttar kan köket följa 
med. ENHET är en hållbar 
lösning som är superenkel 
att montera och demontera, 
och som kan bli större eller 
mindre för att matcha ditt 
nya hem.

Lev mer, planera mindre. 
ENHET finns i färdiga  
kombinationer som du enkelt 
kan klicka hem. Handla online 
och beställ hemleverans.

Byt luckor, mixa färger, lägg till fler skåp och kombinera 
öppen och stängd förvaring för att skapa ditt unika kök .

ENHET
Kök

5087:-
4

Nytt

8
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 1 SMAKRIK rapsolja 35:- 500 ml. Ekologisk. 
204.055.42

 2 KORKEN flaska med kork 15:- styck i glas av 
minst 40% återvunnet material, rostfritt stål 
och plast.  0,5 l. 203.224.72

 3 IKEA 365+ etikett 20:-/50 stycken i plast. 
204.385.47

 4 VARDAGEN grönsakskniv 129:- Rostfritt stål 
och plast. Knivbladets längd: 16 cm. 602.947.16

 5 SATSUMAS piedestal med 5 krukor 399:- 
Lackat stål och bambu. B36×H125 cm. Krukans 
Ø12 cm. Bambu/vit. 102.581.55

 6 BODARP lådfront 229:- styck i folierad yta av 
minst 90% återvunnet material. B60×H40 cm. 
Grågrön. 304.355.53

 7 ISTAD återförslutningsbar påse 39:-/30 stycken 
i plast. Innehåller 15 påsar 6 l (28,5x41 cm) och 
15 påsar 4,5 l (27x34 cm).  Turkos/ljusturkos. 
803.392.81

 8 KORKEN burk med lock 19:- Glas av minst 40% 
återvunnet material, naturgummi och rostfritt 
stål. Ø12, H16,5 cm. Rymd 1 l. 502.135.46

Grönsaker i korvformat

Är du vrålhungrig efter shoppingen? Då har  
vi lösningen. Vår grönsakskorv är ett mer  
hållbart alternativ till vår köttbaserade  
klassiker – och smakar precis lika bra.  
Köp den i vår IKEA Bistro.

10:-/st

Grönsakskorv

Mindre avfall, 
mer smak 
Du kan spara överblivna råvaror genom att frysa 
in dem eller koka buljong på dem – eller använda 
dem för att göra inläggningar och egna örtoljor. 
Bra för dig och för planeten: mindre avfall, mer 
pengar kvar och fler läckra måltider!

KORKEN

Burk  
med lock

19:-

8

SATSUMAS

Piedestal  
med 5 krukor

399:-

5

BODARP

Lådfront 

229:-/st

6

SMAKRIK

Rapsolja

35:-

1

ISTAD

Återförslutnings- 
bar påse, 

39:-/30 st

7

3

2

De här påsarna är gjorda i 
plast framställd av sockerrör.

Burkar gjorda av återvunnet  
glas är perfekta för  
dina inläggningar.
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De här påsarna är gjorda i 
plast framställd av sockerrör.

Burkar gjorda av återvunnet  
glas är perfekta för  
dina inläggningar.
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 1 Nytt ASKERSUND dörr 179:- styck med  
folierad yta. B60×H60 cm. Mörkbrun ask-
mönstrad. 204.252.53  Handtag säljs separat.

 2 BEKVÄM köksstege/pall 159:- Betsad, klar- 
lackad massiv asp. B43×D39, H50 cm.  
Vit. 401.788.88

 3 GRUNDVATTNET diskbalja 79:- Plast och syntet- 
gummi. L39×B23, H16 cm. Grå. 803.142.85

 4 HEROISK mugg 39:-/2 stycken i plast.  
25 cl. Ljusröd/gul. 304.268.60

 5 RINNIG diskborste 10:- Plast. L29 cm.  
Grå. 304.078.14

 6 VARDAGEN ballongvisp 59:- Rostfritt stål och 
plast. L30 cm. 603.098.26

 7 VISPAD vispskål 49:-/set om 2 i plast och gummi.  
Storlekar: 2,3 l, Ø 22 cm och 3,7 l Ø26 cm.  
Vit. 504.217.91

 8 VARDAGEN muffinsform 99:- Anodiserat  
aluminium. L38×B29 cm. Silverfärgad. 702.569.93

 9 SJÖRAPPORT laxfilé ASC-certifierad. Fryst. 
109:- 500 g. 603.600.37

 10 SMÅBIT kniv och skalare 59:- Rostfritt stål, plast 
och syntetiskt gummi. Innehåller kniv 
9 cm (totallängd 18 cm) och skalare 11 cm.  
Svart/vit. 402.864.06 

 11 DUKTIG kastrullset för lek, 79:-/5 delar i rost-
fritt stål. 001.301.67 

 12 NYBAKAD leksakskök med skjutdörr 299:- 
Lackat trä och plast. B49×D30, H50 cm.  
Vit. 703.060.21 

 13 DUKTIG grönsaker 79:-/14 delar med tyg/fyllning 
i polyester. Innehåller 1 grönsakslåda med 2 
svampar, 2 tomater, 1 lök, 1 purjolök, 1 gurka,  
1 morotsknippe, 1 salladshuvud och 4 salladsblad. 
101.857.48

Tillsammans i köket
Att hänga med barnen i köket är 
ett underbart sätt att umgås. Med 
en kökspall kommer bänkskivan 
i rätt höjd och med redskap som 
är designade för små händer, kan 
barnen hjälpa till i den kulinariska 
verkstaden. (Eller i alla fall bada sina 
dinosaurier i diskhon!)

För juniorkockar från 8 år och uppåt har 
vi SMÅBIT kniv och skalare som designats 
för att vara säkrare för barn att använda. 
Ännu yngre barn får börja i det fina  
leksaksköket nedan.

VARDAGEN
Ballongvisp

59:-
6

VISPAD
Vispskål

49:-/set om 2

7

VARDAGEN
Muffinsform

99:-
8

DUKTIG
Kastrullset  
för lek

79:-/5 delar

11

SJÖRAPPORT
Laxfilé, fryst

109:-
9

10

13

12

3

5

4

Både spännande och lärorikt! Att laga mat tillsammans 
är att experimentera med olika dofter, konsistenser, 
smaker och färger!

2ASKERSUND
Lucka

179:-/st

1

Nytt
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 1 Nytt MUNSBIT nötbar med blåbär 25:-/4 

stycken. 96 g. 804.665.42

 2 Nytt IKEA 365+ matlåda med insatser 49:- 

Plast och silikongummi. L21×B15, H6 cm.  

1 l. Beige. 404.800.07

 3 Nytt EFTERSTRÄVA resemugg 79:- 

Värmebeständigt glas, plast och silikongummi. 

0,5 l. 704.800.01

 4 Nytt IKEA 365+ matlåda med lock, fyrkantig  

39:-/3 stycken i värmebeständigt glas, plast 

och silikongummi. L8,5×B8,5, H6 cm. Rymd 

180 ml. 804.449.46

 5 EFTERFRÅGAD mattermos 99:- Rostfritt stål, 

silikongummi och plast. 0,5 l. 402.883.54

 6 Nytt IKEA 365+ vattenflaska 29:-  

Plast och silikongummi. 0,5 l. H24 cm. 

Mörkgrå. 204.800.13

Spara varje dag
Ta med egen mat och dryck och 

spara på många olika sätt. Med 

burkar och flaskor kan du undvika 

engångsartiklar i plast och även 

minska matsvinnet – och samtidigt 

spara både pengar och tid. Och du 

väljer själv ingredienserna!

EFTERSTRÄVA
Resemugg

79:-
3

IKEA 365+

Matlåda  
med lock,  
fyrkantig

39:-/3st

4

Nytt

IKEA 365+ 
Vattenflaska

29:-
6

IKEA 365+

Matlåda  
med insatser

49:-
2

Nytt

Fyll infusionsbehållaren med dina  
favoritfrukter eller -bär.

5

1 MUNSBIT
Nötbar  
med blåbär

25:-/4 st

Nytt Ge dina rester  
ett fint hem

Scanna här  
för att köpa

Kvällens goda middag kan bli morgondagens 
goda lunch. De här burkarna håller maten fräsch 
längre och gör att du kan se innehållet – två bra 
saker som hjälper dig att undvika matsvinn. 

IKEA 365+

Matlåda med lock.  
Värmebeständigt glas,  
plast och silikongummi.  
L21×B15, H7 cm.  
Rymd 1 l. 892.690.71

35:-/st
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 1 Nytt FISKBO ram 29:- Bildmått B21×H30 cm. Ljusrosa. 204.647.20

 2 Nytt PIVRING ryggsäck 20:- Tyg i polyester av minst 90% återvunnet  

material. 9 l. Grön. 304.328.37

 3 LIDKULLEN aktivt sitt-/ståstöd 799:- Polyester och stål.  

Sits Ø38, H59–81 cm. GUNNARED mörkgrå. 304.457.74

 4 KVISSLE brevkorg 199:- Lackat stål och kork. B32×D25, H32 cm.  

Vit. 701.980.31

 5 Nytt LERBERG benbock 100:- Lackat stål. B60×D39, H70 cm. Röd. 504.736.38

 6 SKARSTA skrivbord sitt/stå 2195:- Lackad yta och lackat stål. L120×B70, 

Manuellt höj- och sänkbart H70–120 cm. Beige/vit. 093.208.13

 7 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 389:- Lackad yta.  

B76×H56 cm. Vit. 092.171.75

 8 TJENA tidskriftssamlare 49:-/2 stycken i papper.  

B10×D25, H30 cm. Vit. 103.954.16

 9 ÖRFJÄLL skrivbordsstol 499:- Polyester och lackat stål.  

Sits B49×D43, H46–58 cm. Vit/VISSLE blå. 493.030.34

 10 BEKANT förvaring med smart lås 1495:- Massiv ek, ekfaner,  

lackat stål, och aluminium. B41×D45, H61 cm. Nät svart. 892.868.05

 11 TRANGET matta, slätvävd 1995:- Slityta i 100% ull. Varp i 100% mer hållbar 

bomull. B170×L240 cm. Handgjord. Blandade blå nyanser. 104.385.38

 12 Nytt MÅLA portabel ritväska 99:- Plast och polyester. L35×B4, H27 cm.  

Röd. 704.598.96

När du vill skapa plats 
för allt du vill göra
Ditt hem kan inspirera dig att skriva, rita, spela eller pyssla 
– helt enkelt allt det där som du gillar att hålla på med. Och 
det kan ske lite överallt, som i soffan, i köket och till och med 
under trappen. Oavsett hur stor eller liten din bostad är finns 
det ändå plats för det där som gör dig glad.

9

LERBERG
Benbock

100:-
5

LIDKULLEN
Aktivt sitt-/ståstöd 

799:-
3

10

1

PIVRING
Ryggsäck
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Nytt
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4
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Skrivbord

2195:-
6
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Gillar du att  
vara kreativ?
Leta fram pennor och skissblock, samla ihop dina anteckningar och låt 

idéerna flöda – närsomhelst och varsomhelst i ditt hem. Du behöver 

inget extra arbetsrum. Med flexibla lösningar och ett öppet sinne, 

kan alla rum bli din kreativa verkstad.

Ingen fantasi? Ta en penna och börja 
med några enkla krumelurer, känn ingen 
press! Det minskar stressen och ger plats  
i hjärnan för nya idéer.

När inspirationen slår till är det bara att 
hänga på! Men kliv upp och sträck på dig 
emellanåt – det är bra för både kropp  
och själ.

MÅLA
Portabel ritväska

99:-
1

Nytt

BERGENES
Hållare för  
mobiltelefon/ 
surfplatta

29:-

12

10

11 BYLLAN
Laptopstöd

149:-

6 KULLABERG
Skrivbordsstol

499:-/st

8

3

2

7

9

 1 Nytt MÅLA portabel ritväska 99:- Plast och  

polyester. L35×B4, H27 cm. Röd. 704.598.96

 2 MÅLA färgpenna 39:-/10 stycken i massiv furu. 

Innehåller 10 pennor i olika färger, 1 penn- 

vässare och 1 pensel. 704.565.86

 3 KULLABERG bordsskiva 600:- Klarlackad yta. 

B110×D70, H3,6 cm. 803.274.81

 4 KOPPLA USB-laddare med 3 portar 99:-  

Vit. 204.150.27

 5 KULLABERG skrivbord  1295:- Lackat stål 

och klarlackat furufaner. B110×D70, H75 cm.  

Furu/svart. 691.625.99  

 6 KULLABERG skrivbordsstol 499:- styck i klar-

lackat furufaner och lackat stål. Sits B42×D39, 

H44–55 cm. Furu/svart. 103.203.41

 7 DUKTIG leksakskök 899:- Björkplywood och 

plast. B72×D40, H109 cm. Björk/vit. 603.199.72

 8 LUSTIGT pysselförvaring 179:- Klarlackad 

massiv björk och plywood. L39×B23, H23 cm. 

003.845.26

 9 Nytt DRÖMSÄCK bärkasse 199:- Tyg i polyester 

av minst 90% återvunnet material. 14 l. Beige. 

504.328.41

 10 LANDSKRONA 3-sitssoffa 4995:- Fast klädsel i  

polyester. B204×D89, H78 cm. Sits H44 cm. 

GUNNARED mörkgrå. 592.703.11

 11 BYLLAN laptopstöd 149:- 100% mer hållbar 

bomull och plast. B51×D38, H8 cm.  

EBBARP svart/vit. 704.035.12

 12 BERGENES hållare för mobiltelefon/surfplatta 

29:- Klarlackad bambu. L13×B8 cm. 104.579.99

4

5
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Välkommen till kreativitetsverkstan

Gott om plats att rita på, lättillgängliga lådor och väggutrymme för att 

exponera mästerverken. Och massor av golvyta där man kan hoppa, 

snurra, bygga, leka och stå på huvudet. Här får fantasin och kuller-

byttorna fritt spelrum.

Har ni en konstnärstalang i familjen? Visa 
upp de senaste alstren på den här tavel-
hyllan. Utställningen kan enkelt bytas ut 
utan att du behöver borra nya hål.

KALLAX

Hylla

299:-/st

4

FLISAT

Barnbord

499:-
8

PÅHL

Skrivbord med  
påbyggnadsdel

749:-

11

PELARBOJ

LED bordslampa

299:-/st

10

1

9

3

2

6

5

7

Förläng användningstiden. Det här  
skrivbordet är designat för att kunna  
växa med barnen.

 1 MÅLA måla-/ritförvaring 79:- Klarlackad  

massiv furu. L52×B18, H21 cm. 101.493.50

 2 FLISAT knopphängare med 4 knoppar 59:- 

Massiv bok och massiv furu. B47×H4,5 cm. 

702.735.96

 3 LILLABO garage med bärgningsbil 129:-  

Plast och trä. L56×B21, H14 cm. 201.714.73

 4 KALLAX hylla 299:- styck med lackad yta. 

B77×D39, H77 cm. Vit. 202.758.14

 5 PLUFSIG gymnastikmatta, hopvikbar 299:- 

styck i  polyester och polyetenskum.  

B78×L185 cm. 3,2 cm tjock. Grön. 102.628.31

 6 SLÄKT puff/madrass, vikbar 799:- Fyllning  

i polyeter. B62×L193 cm. 9 cm tjock. 103.629.63

 7 MÅLA ritstativ 199:- Massiv furu. L43×B62, 

H118 cm. Barrträ/vit. 500.210.76

 8 FLISAT barnbord 499:- Tonad, klarlackad  

massiv furu och lackad yta. L83×B58, H48 cm. 

502.984.18

9  FLISAT väggförvaring 149:- styck i tonad, 

klarlackad massiv furu. B70×D9, H16 cm. 

002.907.78

 10 PELARBOJ LED bordslampa 299:- styck i plast. 

Ø10, H29 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 

LED-lampor i energiklasserna: A++ till A. LED  

livstid c:a 25 000 timmar. Flerfärgad. 204.015.15

 11 PÅHL skrivbord med påbyggnadsdel 749:- 

Lackad yta  och lackat stål. B96×D58, 

H98/105/111 cm. Vit. 191.289.61

Regnar det? Inga problem. Då får de 
tumla runt inomhus i stället. Den här  
hopvikbara gymnastikmattan kan också 
bli ett slott, en koja eller något helt annat.
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Ta spelet till nästa nivå
Taggad på att möta dina spelkompisar online? Ladda med bästa snacksen 

och en grym spelhörna.

 1 LEDBERG LED ljuslist 149:-/3 delar i plast.  

L26/52/78 cm. Denna ljusarmatur har inbyggda 

LED-lampor i energiklasserna: A++ till A. 

LED livstid c:a 25 000 timmar. Flerfärgad. 

904.009.37

 2 LINNMON/ADILS/ALEX bord 1719:-  

Lackad yta och lackat stål. L200×B60, H74 cm.  

Vit. 599.326.98

 3 JÄRVFJÄLLET kontorsstol med armstöd 1995:- 

Polyester och lackat aluminium. Sits B52×D46, 

H45–56 cm. GUNNARED beige/vit. 592.971.98

 4 EKET väggmonterad skåpkombination 150:- 

styck med folierad yta. B35×D25, H35 cm.  

EKET väggskena är inräknad i priset men 

plockas separat. Mörkgrå. 392.858.27

 5 FREDDE skrivbord 1995:- Folierad yta och 

lackat stål. B140/185×D74, H146 cm. Svart.  

502.190.44

 6 HATTEFJÄLL kontorsstol med armstöd 2995:- 

Läder och lackat stål. Sits B50×D40, H41–52 cm. 

Svart. 893.052.05   
 7 IDÅSEN sitt-/ståskrivbord 2495:- Betsat och 

klarlackat askfaner och lackat stål. L160×B80, 

H65-79 cm. Svart/beige.  292.810.33

 8 ALEFJÄLL kontorsstol 2495:- Genomfärgat 

fullnarvläder och lackat stål. Sits B51×D42, 

H45–56 cm. GRANN beige. 503.086.86

 9 IDÅSEN vitrinskåp med skjutdörrar 2995:- 

Härdat glas och lackat stål. B120×D45,  

H140 cm. Beige.  803.609.51

 10 TRÅDFRI trådlös dimmer 69:- Plast.  

H16 mm. Batteri medföljer. Godkänd för IP44. 

Vit. 704.085.95

Lys upp din spelstation med hjälp av 

LED-ljuslister på skrivbord och hyllor.

JÄRVFJÄLLET
Kontorsstol med armstöd

1995:-
3

2

1

Dimma ljuset för bättre resultat!  
Den här trådlösa knappen kan styra  
upp till tio ljuskällor utan att du behöver 
pausa från spelet.

TRÅDFRI
Trådlös  
dimmer

69:-

10

8 ALEFJÄLL
Kontorsstol

2495:-

6 HATTEFJÄLL
Kontorsstol  
med armstöd

2995:-

5

4

7

9

Kolla in den här lösningen som vi designat 
tillsammans med gamers: bordsskiva  
som ger stöd åt dina armar, smart kabel- 
hantering och mugghållare så att du kan 
fylla på dina hälsopoäng.
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En plats bara för dig
Du kan förvandla outnyttjade utrymmen – en knepig vrå under trappen, 

en tom vägg och till och med en garderob – till en egen hörna där du 

kan jobba, plugga eller pyssla med en hobby.

Lugn, vi har det stöd du behöver!  
Ett ståstöd är bra för din hållning  
eftersom det ser till att hålla kroppen  
i en aktiv position.

HEMNES
Skrivbord med 2 lådor

1395:-
5

NILSERIK
Ståstöd

499:-
8

4

2

1

7

6

 1 BERGSHULT/PERSHULT vägghylla 209:- styck 

med folierad yta och lackat stål. B80×D30,  

H30 cm. Vit. 692.907.47

 2 EKBY ALEX/RAMSHULT vägghylla 534:-  

Lackad och folierad yta. B119×D29, H33,5 cm. 

Vit. 392.909.56

 3 ODGER skrivbordsstol 899:- Träplastkomposit. 

Sits B45×D45, H43–54 cm. Vit/beige.  

703.086.85

 4 LÅNGFJÄLL konferensstol 1195:- Lackat stål 

och polyester. Sits B53×D41, H43–53 cm. 

GUNNARED beige/vit. 592.522.94

 5 HEMNES skrivbord med 2 lådor 1395:- Betsad, 

klarlackad massiv furu. B120×D47, H75 cm. 

Vitbetsad. 903.632.23

 6 SKÅDIS förvaringstavla, kombination 389:- 

Lackad yta. B76×H56 cm. Vit. 092.171.75

 7 MICKE skrivbord 379:- Lackad yta och lackat 

stål. B73×D50, H75 cm. Vit. 302.130.76

 8 NILSERIK ståstöd 499:- Plast, klädsel i  

polyester. Sits Ø35, H51–71 cm. Vit/VISSLE grå. 

903.097.21

ODGER
Skrivbordsstol

899:-
3

Beviset finns  
i prislappen

Bakom det här låga priset finns 
många smarta idéer. Lampan är 
gjord i återvunnen plast och  
förpackas som två delar som 
passar inuti varandra. En mindre 
förpackning ger lägre transport-
kostnader, lägre klimatpåverkan 
– och ett lägre pris för dig!

49:-

SVALLET
Arbetslampa i plast.  
Ø11, H35 cm. Mörkgrå/vit.  
703.584.87

Scanna här  
för att köpa
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Gå med utan kostnad på IKEA.se/family för att ta del av alla medlemserbjudanden.

Vissa klubbar är till för några få utvalda, men IKEA Family är klubben för de många 
människorna. Du är lika välkommen om ditt hem är din stora passion i livet, eller om 
du just har flyttat hemifrån och behöver lite hjälp på vägen. Så fort du blir medlem  
i vår klubb får du fina medlemspriser på massor av produkter, inbjudningar till  
heminredningsworkshops och mycket mer. Du kan också förvänta dig lite  
trevliga överraskningar då och då.

Välkommen till IKEA Family

IKEA Family
Tillsammans ger vi dina idéer liv

Medlemspriser bara för dig

Du som är med i IKEA Family får alltid 

bra medlemspriser på heminredning 

och erbjudanden i vår restaurang. 

Lär dig med IKEA

Som IKEA Family medlem blir du inbjuden till inspirerande workshops och 

heminredningsseminarier som ger tips och verktyg för hur du ger dina idéer 

liv. Genom vårt nyhetsbrev har du koll på aktuella IKEA Family inbjudningar, 

erbjudanden och spännande nyheter.

Får det lov att vara en kopp?

När du besöker oss en måndag-fredag 

blir du som IKEA Family medlem  

alltid bjuden på en kopp kaffe eller te i  

restaurangen. Visa bara ditt medlemskap. 

Välkommen. 

Säg hej till överraskningar

Du som är IKEA Family medlem har 

överraskningar att vänta. Glöm inte  

att visa ditt kort eller uppge ditt  

personnummer/mobilnummer varje 

gång du handlar hos oss så missar du 

inga personliga erbjudanden. 
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Allt ni behöver till företagets alla rum.

Vi vet, det är ett helt företag att inreda och möblera en verksamhet. Vi vet också att din 

arbetstid är dyrbar. Därför erbjuder vi personlig  hjälp av våra företagssäljare och företags-

inredare. Oavsett vilken typ av verksamhet du ska inreda och oavsett om ditt inköp är stort  

eller litet hjälper vi dig från planering till färdig lösning. Du får hjälp att skapa en funktionell 

och prisvärd lösning. Alltid med omtanke om människor och miljö.

Läs mer, boka möte och ansök om företagskonto på IKEA.se/företag

Hotell, kontor, butik 
eller restaurang?

Skanna QR-koden och

bläddra i vår inspirerande

broschyr för företag online.

Företagsinredare

Vi hjälper er att hitta 
smarta, funktionella 
inredningslösningar 
för en bekväm och 
inspirerande miljö, 
i en stil som stärker 
företagets profil.

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

39:-

Nya smaker i  
IKEA restaurangen

IKEA restaurangen är det perfekta stället när du behöver 
fylla på ny energi före - eller efter din shopping i varuhuset. 
Här hittar du gamla favoriter men även en del nyheter – 
som våra växtbaserade plantbullar, med ett klimatavtryck 
som bara är 4 procent av den klassiska köttbullens.

Innehåller ärtprotein,  
havre, potatis, lök och äpple.  
Men är lika goda som  
våra klassiska köttbullar!

Olika sätt att handla

Handla online
Handla bekvämt hemifrån på IKEA.se med det 
leveransalternativ som passar dig bäst. Här kan  
du planera och hämta inspiration till ditt hem  
eller företag och söka bland våra produkter  
och de senaste trenderna inom heminredning 
och design.

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

IKEA app
Förenkla din shoppingupplevelse genom att ladda 
ner IKEA appen. Här kan du söka produkter, hitta 
specialerbjudanden och skapa en inköpslista.

Handla i varuhuset
Provsitt soffan, provligg sängen, öppna lådor och 

skåp. Lär känna våra produkter och heminrednings- 
lösningar på det bästa sättet vi vet: på plats i 
varuhuset där våra kunniga säljare kan besvara 
alla dina frågor.

Betalsätt
Vi vill att du ska kunna få en bättre vardag hemma. 
Hos oss kan du betala med betal-/kreditkort, IKEA 
företagskonto, Klarna och IKEA presentkort. Vill 
du inte betala allt på en gång, erbjuder vi olika 
finansieringsalternativ så att du kan dela upp  
din betalning. Till företagskund erbjuds även 
leasing.

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

Chatt
Chatta med oss på IKEA.se/kontakt

Presentationen kan variera mellan olika varuhus. 
På IKEA.se kan du se vad IKEA restaurangen på 
ditt varuhus har att erbjuda.
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PLANTBULLAR med potatismos,  
gröna ärtor, gräddsås och lingonsylt

39:-

Nya smaker i  
IKEA restaurangen

IKEA restaurangen är det perfekta stället när du behöver 
fylla på ny energi före - eller efter din shopping i varuhuset. 
Här hittar du gamla favoriter men även en del nyheter – 
som våra växtbaserade plantbullar, med ett klimatavtryck 
som bara är 4 procent av den klassiska köttbullens.

Innehåller ärtprotein,  
havre, potatis, lök och äpple.  
Men är lika goda som  
våra klassiska köttbullar!

Olika sätt att handla

Handla online
Handla bekvämt hemifrån på IKEA.se med det 
leveransalternativ som passar dig bäst. Här kan  
du planera och hämta inspiration till ditt hem  
eller företag och söka bland våra produkter  
och de senaste trenderna inom heminredning 
och design.

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

IKEA app
Förenkla din shoppingupplevelse genom att ladda 
ner IKEA appen. Här kan du söka produkter, hitta 
specialerbjudanden och skapa en inköpslista.

Handla i varuhuset
Provsitt soffan, provligg sängen, öppna lådor och 

skåp. Lär känna våra produkter och heminrednings- 
lösningar på det bästa sättet vi vet: på plats i 
varuhuset där våra kunniga säljare kan besvara 
alla dina frågor.

Betalsätt
Vi vill att du ska kunna få en bättre vardag hemma. 
Hos oss kan du betala med betal-/kreditkort, IKEA 
företagskonto, Klarna och IKEA presentkort. Vill 
du inte betala allt på en gång, erbjuder vi olika 
finansieringsalternativ så att du kan dela upp  
din betalning. Till företagskund erbjuds även 
leasing.

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

Chatt
Chatta med oss på IKEA.se/kontakt

Presentationen kan variera mellan olika varuhus. 
På IKEA.se kan du se vad IKEA restaurangen på 
ditt varuhus har att erbjuda.
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Vad omfattar garantin? 
Garantin för respektive produkt beskrivs närmare 
i texten för varje enskild produkt.

Garantins längd 
Alla garantier gäller från inköps-/leveransdatum 
och i det antal år som anges i texten för varje 
enskild produkt.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? 
IKEA undersöker produkten och avgör om 
problemet omfattas av garantin. Om så är 
fallet reparerar IKEA den defekta produkten 
eller ersätter den med en likadan eller jämförbar 
produkt. I dessa fall betalar IKEA för repara-
tion, reservdelar, arbete och eventuella 
personalresor, förutsatt att produkten går att 
reparera utan särskilda kostnader för IKEA. 
IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så 
länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer 
som inte har godkänts av IKEA eller någon be-
hörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar 
tillfaller IKEA. Om produkten inte längre säljs 
av IKEA erbjuder IKEA en lämplig ersättnings-
produkt. Det är IKEA som avgör vad som är en 
lämplig ersättningsprodukt.

Garantivillkor 
Garantin gäller från produktens ursprungliga 
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/original- 
fraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin 
ska gälla.

Undantag 
Garantin gäller inte produkter som har förvarats 
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod 
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin 
omfattar inte normalt slitage, repor, märken 
eller skador som har orsakats av stötar eller 
av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om 
produkten har placerats utomhus eller i en fuktig 
miljö, eller om produkten har använts i ett annat 
sammanhang än för hemmabruk, såvida inget 
annat anges. Garantierna omfattar inte följd- 
skador eller indirekta skador.

Skötselanvisningar 
Produktens skötselanvisningar måste ha följts 
för att garantin ska kunna utnyttjas. Du hittar 
de flesta skötselanvisningarna i ditt IKEA 
varuhus och på IKEA.se

Tillämpning av nationella eller regionala 
lagar 
Garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, 
men du kan även ha andra rättigheter som 
varierar mellan olika länder eller regioner. 
IKEA tillämpar konsumentköplagens och 
köplagens reklamationsrätt. Artiklar som inte 
omfattas av IKEA garantin, omfattas ändå av 
dina lagliga rättigheter. Information om dina 
rättigheter som konsument hittar du bland 
annat hos Konsumentverket.

Så här kontaktar du oss 
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA 
kundservice. Du hittar adresser och telefon-
nummer på IKEA.se och i IKEA katalogen. 
Spara alltid inköpskvitto eller originalfrakt-
sedel. Det gäller som inköpsbevis och måste 
kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Läs 
mer i våra garantibroschyrer som du hittar på 
ditt IKEA varuhus och på IKEA.se/garanti

Produktgaranti 
METOD kökssystem. 25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin? Garantin 
gäller endast för hemmabruk. Garantin omfattar 
följande delar i METOD kökssystem:   
• Skåpstommar • Luckor och lådfronter  
• Upphängningsskena • Ben och Socklar  
• Täcksidor • Dekor-/krönlister • MAXIMERA 
mjukstängande fullutdragslådor  
• EXCEPTIONELL fullutdragslådor med tryck-och-
öppna-funktion • UTRUSTA gångjärn • Tryck-
och-öppna- beslag • Hyllplan i härdat glas och 
melamin •  Konsol för ugn • Skarvkoppling för 
dörrar • Beslag för att montera låda på dörrfront 
• HÅLLBAR stödram för källsorteringsbehållare 
• Utdragbar ram för avfallssortering • Bänkskivor 
• Väggplattor • Diskhoar och diskbänkar (utom 
FYNDIG diskho) • VÅGLIG, DISKAD och UTRUSTA 
kopplingsskena för lådfronter och luckor  
• VADHOLMA och TORNVIKEN förvaring. 
10 års garanti: • FÖRVARA lådor, UTRUSTA tråd-
backar, TUTEMO förvaring har tio, (10) års garanti. 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? BEHJÄLPLIG glidgångjärn för hel- 
integrerad diskmaskin, KNOXHULT kökssystem, 
SUNNERSTA minikök, FYNDIG diskho samt 
knoppar och handtag

ENHET kökssystem 10 års garanti.

Vad omfattar den här garantin? Garantin gäller 
endast för hemmabruk. Den här garantin gäller 
alla ENHET produkter.

Vitvaror 5 års garanti. 
Garantin gäller endast för normalt hemma-
bruk. Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka 
har orsakats av material- eller konstruktions-
fel som fanns vid den tidpunkt då produkten 
köptes på IKEA. Undantagen specificeras 
under rubriken ”Vad omfattas inte av den här 
garantin?”. Inom garantiperioden ersätts kost-
nader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer,  
reservdelar, arbete och personalresor – för-
utsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation 
utan särskilda kostnader. Dessa villkor över-
ensstämmer med EU-direktivet 99/44/EG samt 
lokala föreskrifter. Utbytta delar tillfaller IKEA. 

Hur länge gäller garantin?  
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt 
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/original- 
fraktsedel ska uppvisas för att garantin ska 
gälla. TILLREDA och LAGAN vitvaror har två 
(2) års garanti som gäller från ursprungligt in-
köps-/leveransdatum. Om arbete utförs under 
garantiperioden förlängs inte garantiperioden 
för produkten eller för de nya delarna

Vilka vitvaror omfattas av den här garantin? 
Fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror 
utom TILLREDA och LAGAN vitvaror som har 
två (2) års garanti.  
Vem utför service? 
IKEA servicepartner utför service genom sin 
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk 
av behöriga servicepartner. 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt eller 
genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att 
följa bruksanvisningen, felaktig installation eller 
anslutning till fel spänning, skador orsakade 
genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, 
korrosion eller vattenskador som omfattar men 
inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av 
vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador 
orsakade av onormala miljöförhållanden  
• Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor  
• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte 
påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och 
eventuella färgskillnader • Oavsiktliga skador 
orsakade av främmande föremål eller ämnen vid 
rengöring eller rensning av filter, avtappnings-
system eller tvätt/diskmedelsfack • Skador på 
följande delar: inredning till kyl/frys, keramiskt 
glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestick-
korgar, tillförsel- och avloppsrör, tätningar, 
lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, 
höljen och delar av höljen, förutom när sådana 
skador kan bevisas bero på produktionsfel • Fall 
när inget fel har kunnat hittas vid besök av en 
servicetekniker • Reparationer som inte utförts 
av en utsedd serviceleverantör och/eller en 
behörig servicepartner eller då originaldelar ej 
har använts • Reparationer orsakade av felaktig 
installation eller installation som ej har utförts 
enligt anvisningarna • Användning av vitvaran i 
ett professionellt sammanhang, dvs. ej för  
hemmabruk • Transportskador • Om produkten 
har placerats utomhus eller i en fuktig miljö. Om 
en kund själv ombesörjer transport av produkten 
hem till sig eller till någon annan adress har 
IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan 
uppstå under transporten. Om IKEA däremot 
levererar produkten till kundens leveransadress 
täcks eventuella skador som uppstår under den 
här transporten av IKEA (dock inte inom den här 
garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta 
IKEA kundservice på IKEA.se/kundservice 
• Kostnad för att utföra den initiala installationen 
av IKEA vitvaran. Dessa begränsningar gäller 
inte felfritt arbete som har utförts av kvalificerad 
fackman med våra originaldelar för att anpassa 
vitvaran efter tekniska säkerhetsspecifikationer 
som gäller i ett annat EU-land.

Du kan göra 
det själv, men 
du behöver 
inte

Garanti
Vi vill att du ska kunna använda de saker du köper från oss  
under lång tid. Här kan du läsa om vad våra garantier omfattar.

Leverans
Vi erbjuder snabba leveranser till ditt hem 
eller ditt företag. Du kan också välja att 
hämta din beställning på det IKEA varuhus 
eller utlämningsställe du själv väljer.

Bortforsling
När vi levererar din nya IKEA madrass, 
soffa eller vitvara tar vi gärna med oss den 
gamla och ser till att den återvinns på ett 
ansvarsfullt sätt.

Montering
Alla våra produkter är designade så att du 
enkelt ska kunna montera dem. Men vill du 
hellre få tid över till annat hjälper vi gärna 
till med monteringen hemma hos dig eller 
på din arbetsplats.

Installation
Behöver du mycket hjälp? Eller bara lite?  
Vi kan föreslå lokala och fristående hant-
verkare som kan hjälpa dig med installation 
av kök och badrum. Kontakta ditt varuhus 
för mer information.

Planering och rådgivning
Även i stora projekt är detaljerna viktiga. 
Dela dina idéer och behov med våra utbildade 
specialister, så hjälper vi dig att hitta en  
lösning som passar just dig både online  
och i ditt varuhus

Heminredare 
Oavsett om du vill ha en enkel uppdatering 
eller en komplett makeover, kan våra inredare 
erbjuda rådgivning som matchar dina 
individuella behov.

Uthyrning
Saknar du plats för dina inköp på vägen 
hem från varuhuset? Vi erbjuder olika 
alternativ som kan hjälpa dig att få hem 
dina varor.

Syservice
Om du köper metervara från oss kan vi sy 
upp det du behöver. Kontakta ditt varuhus 
för mer information.

Click & Collect
Spara tid nästa gång du handlar. Gör din 
beställning online och hämta på valt  
IKEA varuhus.

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

Öppet köp
Vi har öppet köp i 365 dagar som en extra 
hjälp till dig om du skulle ångra dig eller 
om det inte riktigt blev som du tänkt dig. 
Öppet köp ger dig pengarna tillbaka om du 
returnerar en oanvänd produkt med kvitto 
eller originalfraktsedel. Det gäller allt utom 
måttbeställda bänkskivor, måttbeställda 
väggplattor, livsmedel och vitvaror som 
har installerats.
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Vad omfattar garantin? 
Garantin för respektive produkt beskrivs närmare 
i texten för varje enskild produkt.

Garantins längd 
Alla garantier gäller från inköps-/leveransdatum 
och i det antal år som anges i texten för varje 
enskild produkt.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? 
IKEA undersöker produkten och avgör om 
problemet omfattas av garantin. Om så är 
fallet reparerar IKEA den defekta produkten 
eller ersätter den med en likadan eller jämförbar 
produkt. I dessa fall betalar IKEA för repara-
tion, reservdelar, arbete och eventuella 
personalresor, förutsatt att produkten går att 
reparera utan särskilda kostnader för IKEA. 
IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så 
länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer 
som inte har godkänts av IKEA eller någon be-
hörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar 
tillfaller IKEA. Om produkten inte längre säljs 
av IKEA erbjuder IKEA en lämplig ersättnings-
produkt. Det är IKEA som avgör vad som är en 
lämplig ersättningsprodukt.

Garantivillkor 
Garantin gäller från produktens ursprungliga 
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/original- 
fraktsedel måste kunna uppvisas för att garantin 
ska gälla.

Undantag 
Garantin gäller inte produkter som har förvarats 
eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod 
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin 
omfattar inte normalt slitage, repor, märken 
eller skador som har orsakats av stötar eller 
av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om 
produkten har placerats utomhus eller i en fuktig 
miljö, eller om produkten har använts i ett annat 
sammanhang än för hemmabruk, såvida inget 
annat anges. Garantierna omfattar inte följd- 
skador eller indirekta skador.

Skötselanvisningar 
Produktens skötselanvisningar måste ha följts 
för att garantin ska kunna utnyttjas. Du hittar 
de flesta skötselanvisningarna i ditt IKEA 
varuhus och på IKEA.se

Tillämpning av nationella eller regionala 
lagar 
Garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, 
men du kan även ha andra rättigheter som 
varierar mellan olika länder eller regioner. 
IKEA tillämpar konsumentköplagens och 
köplagens reklamationsrätt. Artiklar som inte 
omfattas av IKEA garantin, omfattas ändå av 
dina lagliga rättigheter. Information om dina 
rättigheter som konsument hittar du bland 
annat hos Konsumentverket.

Så här kontaktar du oss 
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA 
kundservice. Du hittar adresser och telefon-
nummer på IKEA.se och i IKEA katalogen. 
Spara alltid inköpskvitto eller originalfrakt-
sedel. Det gäller som inköpsbevis och måste 
kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Läs 
mer i våra garantibroschyrer som du hittar på 
ditt IKEA varuhus och på IKEA.se/garanti

Produktgaranti 
METOD kökssystem. 25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin? Garantin 
gäller endast för hemmabruk. Garantin omfattar 
följande delar i METOD kökssystem:   
• Skåpstommar • Luckor och lådfronter  
• Upphängningsskena • Ben och Socklar  
• Täcksidor • Dekor-/krönlister • MAXIMERA 
mjukstängande fullutdragslådor  
• EXCEPTIONELL fullutdragslådor med tryck-och-
öppna-funktion • UTRUSTA gångjärn • Tryck-
och-öppna- beslag • Hyllplan i härdat glas och 
melamin •  Konsol för ugn • Skarvkoppling för 
dörrar • Beslag för att montera låda på dörrfront 
• HÅLLBAR stödram för källsorteringsbehållare 
• Utdragbar ram för avfallssortering • Bänkskivor 
• Väggplattor • Diskhoar och diskbänkar (utom 
FYNDIG diskho) • VÅGLIG, DISKAD och UTRUSTA 
kopplingsskena för lådfronter och luckor  
• VADHOLMA och TORNVIKEN förvaring. 
10 års garanti: • FÖRVARA lådor, UTRUSTA tråd-
backar, TUTEMO förvaring har tio, (10) års garanti. 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? BEHJÄLPLIG glidgångjärn för hel- 
integrerad diskmaskin, KNOXHULT kökssystem, 
SUNNERSTA minikök, FYNDIG diskho samt 
knoppar och handtag

ENHET kökssystem 10 års garanti.

Vad omfattar den här garantin? Garantin gäller 
endast för hemmabruk. Den här garantin gäller 
alla ENHET produkter.

Vitvaror 5 års garanti. 
Garantin gäller endast för normalt hemma-
bruk. Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka 
har orsakats av material- eller konstruktions-
fel som fanns vid den tidpunkt då produkten 
köptes på IKEA. Undantagen specificeras 
under rubriken ”Vad omfattas inte av den här 
garantin?”. Inom garantiperioden ersätts kost-
nader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer,  
reservdelar, arbete och personalresor – för-
utsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation 
utan särskilda kostnader. Dessa villkor över-
ensstämmer med EU-direktivet 99/44/EG samt 
lokala föreskrifter. Utbytta delar tillfaller IKEA. 

Hur länge gäller garantin?  
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt 
inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/original- 
fraktsedel ska uppvisas för att garantin ska 
gälla. TILLREDA och LAGAN vitvaror har två 
(2) års garanti som gäller från ursprungligt in-
köps-/leveransdatum. Om arbete utförs under 
garantiperioden förlängs inte garantiperioden 
för produkten eller för de nya delarna

Vilka vitvaror omfattas av den här garantin? 
Fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror 
utom TILLREDA och LAGAN vitvaror som har 
två (2) års garanti.  
Vem utför service? 
IKEA servicepartner utför service genom sin 
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk 
av behöriga servicepartner. 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt eller 
genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att 
följa bruksanvisningen, felaktig installation eller 
anslutning till fel spänning, skador orsakade 
genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, 
korrosion eller vattenskador som omfattar men 
inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av 
vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador 
orsakade av onormala miljöförhållanden  
• Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor  
• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte 
påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och 
eventuella färgskillnader • Oavsiktliga skador 
orsakade av främmande föremål eller ämnen vid 
rengöring eller rensning av filter, avtappnings-
system eller tvätt/diskmedelsfack • Skador på 
följande delar: inredning till kyl/frys, keramiskt 
glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestick-
korgar, tillförsel- och avloppsrör, tätningar, 
lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, 
höljen och delar av höljen, förutom när sådana 
skador kan bevisas bero på produktionsfel • Fall 
när inget fel har kunnat hittas vid besök av en 
servicetekniker • Reparationer som inte utförts 
av en utsedd serviceleverantör och/eller en 
behörig servicepartner eller då originaldelar ej 
har använts • Reparationer orsakade av felaktig 
installation eller installation som ej har utförts 
enligt anvisningarna • Användning av vitvaran i 
ett professionellt sammanhang, dvs. ej för  
hemmabruk • Transportskador • Om produkten 
har placerats utomhus eller i en fuktig miljö. Om 
en kund själv ombesörjer transport av produkten 
hem till sig eller till någon annan adress har 
IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan 
uppstå under transporten. Om IKEA däremot 
levererar produkten till kundens leveransadress 
täcks eventuella skador som uppstår under den 
här transporten av IKEA (dock inte inom den här 
garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta 
IKEA kundservice på IKEA.se/kundservice 
• Kostnad för att utföra den initiala installationen 
av IKEA vitvaran. Dessa begränsningar gäller 
inte felfritt arbete som har utförts av kvalificerad 
fackman med våra originaldelar för att anpassa 
vitvaran efter tekniska säkerhetsspecifikationer 
som gäller i ett annat EU-land.

Du kan göra 
det själv, men 
du behöver 
inte

Garanti
Vi vill att du ska kunna använda de saker du köper från oss  
under lång tid. Här kan du läsa om vad våra garantier omfattar.

Leverans
Vi erbjuder snabba leveranser till ditt hem 
eller ditt företag. Du kan också välja att 
hämta din beställning på det IKEA varuhus 
eller utlämningsställe du själv väljer.

Bortforsling
När vi levererar din nya IKEA madrass, 
soffa eller vitvara tar vi gärna med oss den 
gamla och ser till att den återvinns på ett 
ansvarsfullt sätt.

Montering
Alla våra produkter är designade så att du 
enkelt ska kunna montera dem. Men vill du 
hellre få tid över till annat hjälper vi gärna 
till med monteringen hemma hos dig eller 
på din arbetsplats.

Installation
Behöver du mycket hjälp? Eller bara lite?  
Vi kan föreslå lokala och fristående hant-
verkare som kan hjälpa dig med installation 
av kök och badrum. Kontakta ditt varuhus 
för mer information.

Planering och rådgivning
Även i stora projekt är detaljerna viktiga. 
Dela dina idéer och behov med våra utbildade 
specialister, så hjälper vi dig att hitta en  
lösning som passar just dig både online  
och i ditt varuhus

Heminredare 
Oavsett om du vill ha en enkel uppdatering 
eller en komplett makeover, kan våra inredare 
erbjuda rådgivning som matchar dina 
individuella behov.

Uthyrning
Saknar du plats för dina inköp på vägen 
hem från varuhuset? Vi erbjuder olika 
alternativ som kan hjälpa dig att få hem 
dina varor.

Syservice
Om du köper metervara från oss kan vi sy 
upp det du behöver. Kontakta ditt varuhus 
för mer information.

Click & Collect
Spara tid nästa gång du handlar. Gör din 
beställning online och hämta på valt  
IKEA varuhus.

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

Öppet köp
Vi har öppet köp i 365 dagar som en extra 
hjälp till dig om du skulle ångra dig eller 
om det inte riktigt blev som du tänkt dig. 
Öppet köp ger dig pengarna tillbaka om du 
returnerar en oanvänd produkt med kvitto 
eller originalfraktsedel. Det gäller allt utom 
måttbeställda bänkskivor, måttbeställda 
väggplattor, livsmedel och vitvaror som 
har installerats.
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Köksblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
10 års garanti gäller för alla IKEA köksblandare. 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel, och gäller endast för hemmabruk.   
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, 
hack, repor eller skador som orsakats av 
slag, olyckshändelser eller vattenburet skräp. 
Den omfattar inte heller filtret/strålsamlaren 
som bör rengöras regelbundet samt bytas ut 
när den är utsliten. Garantin gäller inte om 
produkterna har använts utomhus eller i en 
korrosiv miljö.

Soffor och fåtöljer

10 års garanti

Vad omfattar den här garantin? 

Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel avseende • Stommar • Sitt- och ryggplymå-
er följande produkter: BINGSTA fåtölj • EKERÖ 
fåtölj • EKOLSUND vilfåtölj • EKTORP serie • 
FÄRLÖV serie • GISTAD vilfåtölj • GRÖNADAL 
gungstol • GRÖNLID serie • KARLSTAD soffa 
• KIVIK serie • KLIPPAN soffor • KNOPPARP 
soffor • KOARP fåtölj • LANDSKRONA serie 
• LIDHULT serie • NOLMYRA fåtölj • POÄNG 
fåtöljer och fotpall • RÅDVIKEN fåtölj • 
STOCKSUND serie • STRANDMON fåtölj och 
fotpall • SÖDERHAMN serie • VALLENTUNA 
serie • VEDBO fåtöljer • VIMLE serie • VINLIDEN 
serie • VRETSTORP bäddsoffa.   

Vad omfattas inte av den här garantin? 
• Klädslar i belagd väv • Tygklädslar  
• Läderklädslar • POÄNG fåtöljplymåer  
• POÄNG barnfåtölj • STRANDMON barnfåtölj

Soffor 
25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel avseende • Stommar • Sitt- och ryggply-
måer till följande produkter: STOCKHOLM och 
STOCKHOLM 2017 soffserie.  
Garantin omfattar inte: • Klädslar i belagd 
väv • Tygklädslar • Läderklädslar.

PAX/KOMPLEMENT 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast kläd- och 
skoförvaring för hemmabruk och omfat-
tar material- och produktionsfel i följande 
delar av PAX/KOMPLEMENT garderober och 
inredning: • Stommar • Gångjärnsdörrar och 
gångjärn • Avdelare för stommar • Skjutdörrar 
och skjutdörrsmekanism • KOMPLEMENT 
inredning. (Undantag, se nedan). 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
KOMPLEMENT insats för smycken, 
KOMPLEMENT insats med 4 fack, 
KOMPLEMENT insats med fack, KOMPLEMENT 
avdelare för utdragbart hyllplan, 
KOMPLEMENT boxar, KOMPLEMENT lådmatta 
och KOMPLEMENT utdragbart hyllplan  
med skoinsats.

GODMORGON 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel i följande produkter: GODMORGON möbler, 
GODMORGON ben och GODMORGON inredning.  
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte GODMORGON LED vägg-/
skåpbelysning, TOLKEN bänkskivor.

ENHET

10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel i alla ENHET produkter.

Duschblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller alla termostatblandare för bad/
dusch hos IKEA. Garantin omfattar material- 
och produktionsfel i alla blandare för bad/
dusch. Våra produkter är testade för att klara 
alla relevanta internationella standarder och vi 
använder endast komponenter av förstklassiga 
märken för att säkerställa vårt löfte om 10 års 
garanti. Garantin gäller endast för hemmabruk. 
 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, 
hack, repor eller skador som orsaktas av slag, 
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den 
omfattar inte heller filtret/strålsamlaren som 
bör bytas ut när den är utsliten. Garantin 
gäller inte om produkterna har använts i en 
korrosiv miljö.

Duschtillbehör 
3 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller BROGRUND och VOXNAN 
takdusch, handduschar, duschslangar, 
stänger och hyllor, VALLAMOSSE handdusch, 
duschslang och stång, LILLREVET handdusch, 
duschslang samt KOLSJÖN duschslang. 

Tvättställ och tvättställsblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum 
(inklusive vattenlås) och tvättställsblandare 
från IKEA. Den här garantin gäller endast för 
hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i alla tvättställ och tvättställs-
blandare.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin gäller inte produkter som har förvarats, 
monterats eller installerats felaktigt eller som 
har rengjorts med felaktig rengöringsmetod 
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin 
gäller inte heller skador orsakade av stötar, 
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den 
omfattar inte heller tvättställsblandarens  
filter/strålsamlare som bör rengöras regel-
bundet samt bytas ut när den är utsliten. 
Garantin gäller inte om produkterna har 
använts utomhus eller i en korrosiv miljö.  
Den omfattar inte heller oavsiktliga skador. 

Madrasser 
25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
följande delar i madrasser och/eller madrass-
bottnar: • Trästomme och resårer i resårbottnar 
• Resårer i resårmadrasser • Skumkärnan i  
polyetermadrasser • Latexkärnan i latex-
madrasser • Trästomme och ribbor i ribbottnar. 
Garantin gäller endast för hemmabruk. 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? 
Alla bäddmadrasser, SÄBÖVIK och JÄRNUDDA.
Barnmadrasser och madrasser till bäddsoffor 
och dagbäddar.

BEKANT, GALANT, IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA, 
THYGE och TOMMARYD bords-/skrivbords- 
och förvaringsserier  
10 års garanti  
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i alla delar av BEKANT serie, GALANT 
förvaringssystem, IDÅSEN serie, HÄLLAN 
skåp, SKARSTA skrivbord THYGE skrivbord och 
TOMMARYD bord och och gäller från inköps-
datumet på IKEA.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
Följande produkter omfattas inte av den här 
garantin: • BEKANT avskärmning. Vår 10 års 
garanti gäller inte separata produkter utan 
endast för hela kombinationer i samma serie, 
som har monterats på ett korrekt sätt.  Det 
vill säga, det rekommenderade underredet 
måste monteras med den rekommenderade 
skrivbordsskivan. Garantin gäller ej om det 
monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts  
med felaktig rengöringmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter. Garantin täcker inte 
normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller 
skador som orsaktas av slag eller olyckshändelser. 
Garantin gäller inte om produkten placerats 
utomhus, utsatts för direkt solljus under en 
längre tid eller förvarats i en korrosiv miljö.

LIDKULLEN, MARKUS, LÅNGFJÄLL, 
HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, TROLLBERGET, 
JÄRVFJÄLLET, FLINTAN och FJÄLLBERGET 
kontorsstolar  
10 års garanti  
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i följande delar: • Stommen • Rörliga delar. 
Rörliga delar avser komponenter med rörliga 
eller justerbara funktioner. Garantin omfattar 
avsedd funktion gällande komponenter hos 
hjul, gascylinder, mekanism samt justerings-
mekanism i armstöd och ryggstöd.

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

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

VARDAGEN grytor, kastruller och stekpannor 
5 års garanti.  
Gäller emaljerade grytor och kastruller.

25 års garanti.  
Gäller grytor och stekpannor i gjutjärn.

25 års garanti.  
Gäller stekpannor i stål. 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller endast för normalt hemmabruk 
och omfattar material- och produktionsfel i alla 
grytor, kastruller och stekpannor i ovanstående 
serie. Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet. 
Garantin gäller endast om du diskar dina kok-/
stekkärl för hand. 
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

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

BRILJERA knivar 
25 års garanti.  
Gäller alla knivar i BRILJERA serien.

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

IKEA katalogen är tryckt på FSC®-certifierat 
papper som säkerställer ett hållbart ursprung 
för träråvaran.
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Köksblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
10 års garanti gäller för alla IKEA köksblandare. 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel, och gäller endast för hemmabruk.   
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, 
hack, repor eller skador som orsakats av 
slag, olyckshändelser eller vattenburet skräp. 
Den omfattar inte heller filtret/strålsamlaren 
som bör rengöras regelbundet samt bytas ut 
när den är utsliten. Garantin gäller inte om 
produkterna har använts utomhus eller i en 
korrosiv miljö.

Soffor och fåtöljer

10 års garanti

Vad omfattar den här garantin? 

Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel avseende • Stommar • Sitt- och ryggplymå-
er följande produkter: BINGSTA fåtölj • EKERÖ 
fåtölj • EKOLSUND vilfåtölj • EKTORP serie • 
FÄRLÖV serie • GISTAD vilfåtölj • GRÖNADAL 
gungstol • GRÖNLID serie • KARLSTAD soffa 
• KIVIK serie • KLIPPAN soffor • KNOPPARP 
soffor • KOARP fåtölj • LANDSKRONA serie 
• LIDHULT serie • NOLMYRA fåtölj • POÄNG 
fåtöljer och fotpall • RÅDVIKEN fåtölj • 
STOCKSUND serie • STRANDMON fåtölj och 
fotpall • SÖDERHAMN serie • VALLENTUNA 
serie • VEDBO fåtöljer • VIMLE serie • VINLIDEN 
serie • VRETSTORP bäddsoffa.   

Vad omfattas inte av den här garantin? 
• Klädslar i belagd väv • Tygklädslar  
• Läderklädslar • POÄNG fåtöljplymåer  
• POÄNG barnfåtölj • STRANDMON barnfåtölj

Soffor 
25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel avseende • Stommar • Sitt- och ryggply-
måer till följande produkter: STOCKHOLM och 
STOCKHOLM 2017 soffserie.  
Garantin omfattar inte: • Klädslar i belagd 
väv • Tygklädslar • Läderklädslar.

PAX/KOMPLEMENT 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast kläd- och 
skoförvaring för hemmabruk och omfat-
tar material- och produktionsfel i följande 
delar av PAX/KOMPLEMENT garderober och 
inredning: • Stommar • Gångjärnsdörrar och 
gångjärn • Avdelare för stommar • Skjutdörrar 
och skjutdörrsmekanism • KOMPLEMENT 
inredning. (Undantag, se nedan). 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
KOMPLEMENT insats för smycken, 
KOMPLEMENT insats med 4 fack, 
KOMPLEMENT insats med fack, KOMPLEMENT 
avdelare för utdragbart hyllplan, 
KOMPLEMENT boxar, KOMPLEMENT lådmatta 
och KOMPLEMENT utdragbart hyllplan  
med skoinsats.

GODMORGON 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel i följande produkter: GODMORGON möbler, 
GODMORGON ben och GODMORGON inredning.  
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte GODMORGON LED vägg-/
skåpbelysning, TOLKEN bänkskivor.

ENHET

10 års garanti

Vad omfattar den här garantin?

Den här garantin gäller endast för hemma-
bruk och omfattar material- och produktions-
fel i alla ENHET produkter.

Duschblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller alla termostatblandare för bad/
dusch hos IKEA. Garantin omfattar material- 
och produktionsfel i alla blandare för bad/
dusch. Våra produkter är testade för att klara 
alla relevanta internationella standarder och vi 
använder endast komponenter av förstklassiga 
märken för att säkerställa vårt löfte om 10 års 
garanti. Garantin gäller endast för hemmabruk. 
 
Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, 
hack, repor eller skador som orsaktas av slag, 
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den 
omfattar inte heller filtret/strålsamlaren som 
bör bytas ut när den är utsliten. Garantin 
gäller inte om produkterna har använts i en 
korrosiv miljö.

Duschtillbehör 
3 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller BROGRUND och VOXNAN 
takdusch, handduschar, duschslangar, 
stänger och hyllor, VALLAMOSSE handdusch, 
duschslang och stång, LILLREVET handdusch, 
duschslang samt KOLSJÖN duschslang. 

Tvättställ och tvättställsblandare 
10 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum 
(inklusive vattenlås) och tvättställsblandare 
från IKEA. Den här garantin gäller endast för 
hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i alla tvättställ och tvättställs-
blandare.  
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin gäller inte produkter som har förvarats, 
monterats eller installerats felaktigt eller som 
har rengjorts med felaktig rengöringsmetod 
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin 
gäller inte heller skador orsakade av stötar, 
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den 
omfattar inte heller tvättställsblandarens  
filter/strålsamlare som bör rengöras regel-
bundet samt bytas ut när den är utsliten. 
Garantin gäller inte om produkterna har 
använts utomhus eller i en korrosiv miljö.  
Den omfattar inte heller oavsiktliga skador. 

Madrasser 
25 års garanti 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktionsfel i 
följande delar i madrasser och/eller madrass-
bottnar: • Trästomme och resårer i resårbottnar 
• Resårer i resårmadrasser • Skumkärnan i  
polyetermadrasser • Latexkärnan i latex-
madrasser • Trästomme och ribbor i ribbottnar. 
Garantin gäller endast för hemmabruk. 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? 
Alla bäddmadrasser, SÄBÖVIK och JÄRNUDDA.
Barnmadrasser och madrasser till bäddsoffor 
och dagbäddar.

BEKANT, GALANT, IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA, 
THYGE och TOMMARYD bords-/skrivbords- 
och förvaringsserier  
10 års garanti  
Vad omfattar den här garantin? 
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i alla delar av BEKANT serie, GALANT 
förvaringssystem, IDÅSEN serie, HÄLLAN 
skåp, SKARSTA skrivbord THYGE skrivbord och 
TOMMARYD bord och och gäller från inköps-
datumet på IKEA.  
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin?  
Följande produkter omfattas inte av den här 
garantin: • BEKANT avskärmning. Vår 10 års 
garanti gäller inte separata produkter utan 
endast för hela kombinationer i samma serie, 
som har monterats på ett korrekt sätt.  Det 
vill säga, det rekommenderade underredet 
måste monteras med den rekommenderade 
skrivbordsskivan. Garantin gäller ej om det 
monterats felaktigt, använts på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts  
med felaktig rengöringmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter. Garantin täcker inte 
normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller 
skador som orsaktas av slag eller olyckshändelser. 
Garantin gäller inte om produkten placerats 
utomhus, utsatts för direkt solljus under en 
längre tid eller förvarats i en korrosiv miljö.

LIDKULLEN, MARKUS, LÅNGFJÄLL, 
HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, TROLLBERGET, 
JÄRVFJÄLLET, FLINTAN och FJÄLLBERGET 
kontorsstolar  
10 års garanti  
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin omfattar material- och produktions-
fel i följande delar: • Stommen • Rörliga delar. 
Rörliga delar avser komponenter med rörliga 
eller justerbara funktioner. Garantin omfattar 
avsedd funktion gällande komponenter hos 
hjul, gascylinder, mekanism samt justerings-
mekanism i armstöd och ryggstöd.

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

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

VARDAGEN grytor, kastruller och stekpannor 
5 års garanti.  
Gäller emaljerade grytor och kastruller.

25 års garanti.  
Gäller grytor och stekpannor i gjutjärn.

25 års garanti.  
Gäller stekpannor i stål. 
Vad omfattar den här garantin?  
Garantin gäller endast för normalt hemmabruk 
och omfattar material- och produktionsfel i alla 
grytor, kastruller och stekpannor i ovanstående 
serie. Garantin omfattar: • Bottnens stabilitet. 
Garantin gäller endast om du diskar dina kok-/
stekkärl för hand. 
Vad omfattas inte av den här garantin?  
Garantin omfattar inte förändringar av utseendet 
hos kok-/stekkärlet såvida de inte har en avgörande 
påverkan på funktionen.

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

BRILJERA knivar 
25 års garanti.  
Gäller alla knivar i BRILJERA serien.

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

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



230 Det här är IKEA

Bönderna har en viktig uppgift – att mätta världen utan att 
belasta planeten.

Att vara bonde är ett av världens viktigaste yrken, men 
majoriteten av alla småbrukare i Östafrika och Indien lever 
i fattigdom. Miljöförstöring och försämrad biologisk mång-
fald är ett par av de bakomliggande orsakerna.

Tänk om vi kunde förvandla ofruktbar mark till bördiga 
ekosystem som ger försörjning åt byar som därmed skulle 
kunna utvecklas och blomstra? 

IKEA Foundations samarbetspartner Commonland jobbar i 
centrala Indien för att uppnå just detta. I det här projektet 
samlar man olika byar för att återställa ett 2 000 
hektar stort landområde. Den återställda marken kommer 
att hjälpa 1 000 småbrukare att skapa en livskraftig 

jordbruksverksamhet som förser byarna med mat, vatten, 
ren luft och arbetstillfällen. 

Här uppnår man så mycket mer än bara ren odlingsmark. 
Människor kan få nytt hopp och en meningsfull uppgift, 
de skapar fler jobb, vitaliserar sin miljö och kan få en stabil 

inkomst. 

Vi är alla beroende av jordbruket. IKEA Foundation jobbar 
för att hjälpa människor att skapa en tryggare framtid för 
sina familjer och för vår planet.

Friska jordar,  
blomstrande byar

Har du det som krävs för att skapa ett blomstrande 
samhälle?
Scanna QR-koden för att läsa mer!

Kvinnor från Chhattisgarh i Indien bär sin skörd 
till marknaden. Stambyarna i Chhattisgarh är 
beroende av jorden som gradvis blir allt sämre.

Ladda trÂdlˆst!

Scanna h‰r  
fˆr att kˆpa49:-/st

LIVBOJ
TrÂdlˆs laddare.  
Plast och gummi. ÿ9 cm.  
Fungerar med bland annat AppleÆ 
IPhone 8 eller nyare modeller, och 
SamsungÆ S6 eller nyare modeller. 
Svart. 404.470.51 Vit. 504.574.88   
LILLHULT sladd s‰ljs separat. 

ƒlskar du att sova? DÂ ska du inte 
missa vÂra mˆrkl‰ggningsgardiner.

1

5

42

 1 KNARREVIK avlastningsbord 99:- Lackat stÂl. B37×D28, H45 cm. Svart. 303.811.83
 2 BERGPALM pÂslakanset 299:- 100% mer hÂllbar bomull. PÂslakan B240×L220 cm.  

2 ̂ rngott L50×B60 cm. GrÂ. 404.232.48
 3 SONGESAND s‰ngstomme 1595:- Folierad yta. B173×L207, H95 cm. B‰ddmÂtt 160×200 cm.  

SKORVA mittbalk ‰r inr‰knad i priset men plockas separat. Vit. 592.412.29  Madrasser s‰ljs separat.
 4 METTALISE kuddfodral 79:- 100% mer hÂllbar bomull. L40×B65 cm. Vit/mˆrkgrÂ. 704.326.61
 5 SKURUP arbets-/v‰gglampa 249:- Lackat stÂl. ÿ12, H94 cm. Svart. 903.260.23
 6 SNIDAD korg 299:- Klarlackad rotting. ÿ54, H39 cm. Handgjord. 303.949.44

I det h‰r ˆrngottet kan du placera  
en av vÂra ergonomiska kuddar  
som passar ditt s‰tt att sova.

3

En madrass som ‰r sÂ skˆn att  
du vill gÂ och l‰gga dig tidigt.  
Och det fÂr du!
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VARIERA
Låda. B24×D17, H10 cm.  
Vit. 301.550.19 

29:-

Här har var sak en egen plats!  

Lådan kan placeras lite var  

som helst: under diskbänken,  

i skafferiet eller på en hylla.

Det du nu har framför dig är  

vår nya handbok för en bättre  

vardag hemma. Installera dig  

på ett bekvämt ställe och gör  

dig redo att utforska varje sida!

SONGESAND
Sängstomme

1595:-

Tillgången på vissa produkter i katalogen kan variera.  

Besök IKEA.se för mer detaljer.

©
 In

te
r IK

E
A

 S
y

ste
m

s B
.V

. 2
0

2
0

.  S
E

S

2
0

2
1

H
a

n
d

b
o

k
 fö

r e
n

 b
ä

ttre
 v

a
rd

a
g

 h
e

m
m

a


