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ONTDEK ONZE NIEUWE PRODUCTEN

FLOTTEBO
slaapbank

SANDBACKEN
serie

KOLLUND
vloerkleed

BRÖNDEN
vloerkleed

KÖPENHAMN
vloerkleed

REMSTA
fauteuil

INGATORP
stoel

BRUDSLÖJA, INGELILL
& INGVILL stoffen

INGATORP
bureau

UTÅKER
stapelbaar bed

INGABRITTA
plaid

VILTO
serie

VÅGSJÖN
handdoeken

SJÖPENNA
staande en tafellamp

VINTERGATA
hanglamp

LURIGA
led-nachtlampjes

ÖVERFLÖD
Papershop-artikelen

BILLSÅSEN
schilderijenplankjes

NJUTNING
serie

FRISKHET
serie

ISTAD
plastic zakjes

PÅTÅR
filterkoffie

KNUFFELS VAN HET SEIZOEN
knuffels

SAGOSKATT
knuffels
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WELKOM,  
DIT IS OKTOBER BIJ IKEA

We lanceren deze maand een reeks artikelen waar het 
beste van de Scandinavische stijl in naar voren komt. 
Ze brengen hulde aan de schoonheid van minimalistisch 
design, met de hand bewerkte materialen en lichtgekleurd 
hout, en gaan voluit voor monochrome tinten met een 
vleugje blauw. Je voelt in elk stuk de aanwezigheid van 
de Scandinavische natuur. 

We introduceren onder meer een breed aanbod beklede 
meubels, van slaapbanken tot fauteuils, waaronder 
een splinternieuw stapelbaar bed in grenen dat prima 
past in uiteenlopende interieurs en woonsituaties. De 
lichtgekleurde houtlook komt terug in een badkamerserie 
in berken die extra ruimte tovert met planken, 
handdoekenrekken en krukjes. 

In onze nieuwste lichting zitten producten gemaakt 
van duurzamere materialen, zoals plastic zakjes uit 
recycleerbaar en hernieuwbaar bioplastic. Andere 
producten zijn ontstaan in het kader van ons sociaal 
streven, zoals de ‘Special Edition’ filterkoffie waarvan 
de productie ondersteund wordt door een IKEA 
sociaalondernemerschapsinitiatief in Oeganda, en 
handgeweven tapijten van een initiatief in India en 
Bangladesh.
 
Er is ook nog ander nieuw textiel, van meterstoffen met 
opvallende grafische motieven tot handdoeken met frisse 
kleurtjes. Lampen met unieke ontwerpen en materialen, 
en led-nachtlampjes in de vorm van snoezige beestjes 
maken de herfst lichter. Kinderen kunnen zich voorts 
verheugen op nieuwe knuffels, waaronder de tien nieuwe 
personages die kinderen uit de hele wereld bedachten in 
het kader van de jaarlijkse tekenwedstrijd. 

En natuurlijk zijn er ook nog de kleine dingetjes die het 
interieur verfraaien, van prachtige geurkaarsen tot een 
Papershop-serie, allemaal uitgedost in de kleuren van 
het seizoen!

INGABRITTA plaid 29,99

VÅGSJÖN handdoek 2,99

SJÖPENNA 
tafellamp 24,99

REMSTA
fauteuil 149,-

VINTERGATA hanglamp 29,99

INGATORP bureau 129,-
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FLOTTEBO SLAAPBANK

Voor de ontwikkeling van de FLOTTEBO slaapbank keek 
het IKEA team verder dan de traditionele modellen. De 
woonkamer is een concept dat voortdurend evolueert, 
en vandaag is het een veranderlijke ruimte waar mensen 
verschillende dingen doen: van samenzijn tot werken en 
slapen. Daarom gingen designers Christina Halskov en 
Hanne Dalsgaard op zoek naar een slaapbank die kan 
dienen als platform voor al die activiteiten en past in 
uiteenlopende interieurs: 

“Traditionele slaapbanken hebben overdag een ‘daglook’ 
en krijgen een ‘nachtlook’ wanneer je ze omvormt om te 
slapen, maar wij wilden dat FLOTTEBO er op elk moment 
hetzelfde zou uitzien, met het nodige comfort om zowel 
te zitten als te slapen.”

Het resultaat is een slaapbank die cool, minimalistisch 
design combineert met heerlijk comfort. Dit speelse meu-
bel heeft onderaan een snoerenhouder die het makkelij-
ker maakt om laptops en dergelijke aan te sluiten terwijl 
je lekker zit (of ligt) te chillen. Tafeltje niet beschikbaar 
in België.

FLOTTEBO slaapbank Lofallet beige. 499,- Excl. tafeltje. 292.272.77  Lysed donkergrijs. 549,- 092.272.97

PH146550
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FLOTTEBO slaapbank 549,- Lysed donkergrijs. 092.272.97

Om van de FLOTTEBO slaapbank 
een bed te maken, hoef je alleen 
het beddengoed uit het opbergvak 
onder de zitbank te halen. De losse 
FLOTTEBO kussens kan je verplaatsen 
afhankelijk van de gewenste look of 
zithouding. De kussens hebben grip 
op het sofaoppervlak, zodat ze niet 
wegschuiven, ook niet wanneer je 
het opbergvak onderin opent.

EVEN SPEELS ALS EENVOUDIG 

PH146545
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FLOTTEBO slaapbank 549,- Lysed donkergrijs. 092.272.97

Speel naar hartenlust met de 
grote losse kussens van de 
FLOTTEBO slaapbank en vind 
precies de goede zithouding. 

PH146549
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SANDBACKEN SERIE

Omdat weinig woonruimte voor veel mensen een 
dagelijkse realiteit is, dient de zitbank ook vaak als bed. 
De SANDBACKEN serie bestaat uit een 3-zitsbank, een 
hoekbank en een hoekslaapbank in een frisse stijl en is 
heel praktisch voor de moderne manier van leven. De 
slaapbank biedt prima zit- en slaapcomfort; ze omvormen 
tot bed kan in 30 seconden. Dankzij de eenvoudige 
constructie is dit lichte meubel makkelijk mee naar huis 
te nemen en te (de)monteren. Het gaat lang mee, is 
verkrijgbaar in lichtgrijs en beige en is ook uitgerust met 
een praktisch prijsje!

SANDBACKEN hoekslaapbank 379,- Lofallet beige. 792.179.02

PH146894
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SANDBACKEN hoekslaapbank 379,- Lofallet beige. 792.179.02

Om de SANDBACKEN hoekslaapbank om te vormen tot 
bed, trek je het bedgedeelte uit en je combineert het met 
het hoekgedeelte. 

SANDBACKEN hoekslaapbank 379,- Lofallet beige. 792.179.02

PH146874 PH146908
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KOLLUND, BRÖNDEN &  
KÖPENHAMN  VLOERKLEDEN

Handgemaakte tapijten staan voor een uniek ambacht met een 
rijke geschiedenis en zijn daarom erg gegeerd. Elk tapijt vertoont 
unieke kenmerken van het handwerk van de maker. Nieuw deze 
maand zijn drie grote vloerkleden geweven van 100% zuivere 
wol op een manier die machines niet kunnen nabootsen. In het 
KOLLUND vloerkleed zijn verschillende garens gebruikt voor 
een reliëfpatroon van zeshoeken, het KÖPENHAMN vloerkleed is 
donkergrijs met prachtige lange franjes, en BRÖNDEN heeft een 
veelkleurig strepenmotief. Deze vloerkleden zijn net kunst voor 
op de vloer. Ze brengen warmte en zachtheid in je leven en zetten 
je aan het wat rustiger aan te doen.

Ze worden vervaardigd in het kader van een IKEA initiatief voor 
handwerktapijten in India en Bangladesh dat de problemen aanpakt 
in deze sector die wordt gekenmerkt door slechte omstandigheden, 
lage lonen en uitbuiting door tussenpersonen. Samen met zijn 
leveranciers heeft IKEA gereguleerde ateliers opgezet waar 
mensen kunnen rekenen op goede werkomstandigheden, een 
vast inkomen en een fair loon.  

KOLLUND vloerkleed, glad geweven 279,- 203.745.69

PH146506
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KOLLUND vloerkleed, glad geweven 279,- 203.745.69

Het reliëfpatroon met verschillende pool-
hoog tes van het KOLLUND vloerkleed 
bezorgt de voeten een aangename ervaring. 

PH146847

PE648639

KOLLUND vloerkleed, glad geweven 
279,- Met de hand geweven door 
bedreven ambachtslieden: elk stuk 
is uniek. Oppervlak: 100% zuivere 
scheerwol. Schering: 100% katoen. 
Designer: Paulin Machado. 170×240 cm. 
Grijs. 203.745.69
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BRÖNDEN vloerkleed, laagpolig 279,-/st. 303.745.64

Fleur de vloer op met het 
kleurrijke strepenmotief van 
het BRÖNDEN vloerkleed, een 
uniek, met de hand geweven 
kunstwerk.  

PH146881
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BRÖNDEN vloerkleed, laagpolig 279,- 303.745.64

Met de hand geweven tapijten zijn prikkelende 
combinaties van verschillende texturen en garendiktes, 
een effect dat machines niet kunnen nabootsen. 

PH146846

PE648627

BRÖNDEN vloerkleed, laagpolig 
279,- Oppervlak: 100% zuivere 
scheerwol. Schering: 100% katoen. 
Designer: Akanksha Deo. 170×240 cm. 
Veelkleurig. 303.745.64
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KÖPENHAMN vloerkleed, glad geweven 249,-/st. 503.745.58

Het KÖPENHAMN vloerkleed is 
gemaakt van zuivere scheer-
wol en daardoor van nature 
vuilafstotend en zeer slijtvast.

PH146546
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KÖPENHAMN vloerkleed, glad geweven 249,- 503.745.58

PH146507

PE648648

KÖPENHAMN vloerkleed, 
glad geweven 249,- Met de 
hand geweven door bedreven 
ambachtslieden: elk stuk is uniek. 
Slijtvlak: 100% zuivere scheerwol. 
170×240 cm. Donkergrijs. 
503.745.58
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REMSTA FAUTEUIL
Dit schatje heeft zijn tijdloze charme te danken aan de 
IKEA fauteuil uit de jaren 1960 waarop hij gebaseerd 
is. Door zijn compacte afmetingen is de REMSTA 
fauteuil behalve voor de woonkamer ook geschikt voor 
de slaap kamer of zelfs de hal. Hij is verkrijgbaar met 
vaste fluwelen bekleding in donkerblauw, donkergrijs of 
geelbeige en zorgt voor een vintagesfeertje zonder de 
lagen stof!

REMSTA fauteuil 149,- Djuparp groenblauw. 603.447.59

PH146912
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REMSTA fauteuil 149,-/st. Djuparp groenblauw. 603.447.59  Djuparp donkergrijs. 503.446.70

PH146900
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REMSTA fauteuil 149,- Djuparp groenblauw. 603.447.59

PH140583

PE637179

REMSTA fauteuil 149,- Bekleding: 
62% polyester, 38% viscose/rayon. 
60×66 cm. 88 cm hoog. Djuparp 
geelbeige. 303.447.65

PE615066

REMSTA fauteuil 149,- Bekleding: 
62% polyester, 38% viscose/rayon. 
60×66 cm. 88 cm hoog. Djuparp 
groenblauw. 603.447.59

PE608818

REMSTA fauteuil 149,- Bekleding: 
62% polyester, 38% viscose/rayon. 
60×66 cm. 88 cm hoog. Djuparp 
donkergrijs. 503.446.70
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INGATORP STOEL

Maak kennis met INGATORP, een stijlvolle stoel 
geïnspireerd op Franse 18e-eeuwse modellen. Hij 
combineert traditioneel design, waaronder de fraaie 
versiering op de rugleuning, met het moderne comfort 
van de bekleding. De stoel is ruim bemeten maar met 
kortere armleuningen, zodat hij prima onder de tafel 
past en toch een ontspannen zithouding mogelijk maakt, 
perfect voor lang tafelen. INGATORP heeft afneembare, 
wasbare overtrekken en is verkrijgbaar in het zwart met 
grijs overtrek en in het wit met beige overtrek. Hij past 
prima bij de INGATORP tafel, maar werkt ook heel goed 
als blikvanger aan de uiteinden van de tafel of als op 
zichzelf staand stuk in de slaapkamer. 

INGATORP stoel met armleuningen Zwart/Nolhaga grijs/beige 99,90/st. 302.462.89   
Wit/Nordvalla beige 99,90/st. 902.462.91

PH146840
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INGATORP stoel met armleuningen 99,90 Zwart/Nolhaga grijs/beige. 302.462.89

De INGATORP heeft kortere armleuningen dan je zou 
verwachten, waardoor hij prima onder de tafel past en 
toch een ontspannen zithouding mogelijk maakt. 

PH146849

PE653614

INGATORP stoel met 
armleuningen 99,90 Gelakt 
massief berken en 75% katoen, 
25% polyester. Designer: Ebba 
Strandmark. 57×63 cm. 99 cm 
hoog. Zwart/Nolhaga grijs/beige. 
302.462.89

PE655415

INGATORP stoel met 
armleuningen 99,90 Gelakt 
massief berken en 100% polyester. 
Designer: Ebba Strandmark. 
57×63 cm. 99 cm hoog. 
Wit/Nordvalla beige. 902.462.91
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INGELILL, BRUDSLÖJA & 
INGVILL STOFFEN
De nieuwe meterstoffen openen een hele wereld van 
mogelijkheden om dingen te creëren, van gordijnen 
en kussens tot kunst! Geniet van de INGVILL stof 
met prominent grafisch zwart-witmotief en haar 
zusje BRUDSLÖJA met lichtblauwe toetsen. Hetzelfde 
palet keert terug in de INGELILL stof met blauw 
paardenbloemmotief. Met deze stoffen die perfect bij 
elkaar passen zet je stijlvol de toon in 100% katoen uit 
duurzamere bronnen. 

INGELILL stof 3,-/m 203.949.25  BRUDSLÖJA stof 5,-/m 903.603.33   
INGVILL stof 5,-/m 803.949.27

PH146879
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BRUDSLÖJA stof 5,-/m 903.603.33

De nieuwe meterstoffen zijn machinewasbaar op 60°: 
reden te meer om je creatief uit te leven met deze 
moderne grafische motieven. 

PH146851

PE664045

INGELILL stof 3,-/m 100% 
katoen. B 150 cm. Blauwe bloem. 
203.949.25

PE642477

BRUDSLÖJA stof 5,-/m 100% 
katoen. Designer: Eva Bellanger. 
B 150 cm. Veelkleurig. 903.603.33

PE664044

INGVILL stof 5,-/m 100% katoen. 
Designer: Eva Bellanger. B 150 cm. 
Wit/zwart. 803.949.27

PE664046

JANNECKE stof 5,-/m 100% 
katoen. B 150 cm. Stippen/roze. 
603.949.28
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INGATORP BUREAU

Als je niet veel woonruimte hebt, moet het bureau des 
te makkelijker in het interieur te integreren zijn. En dat 
is helemaal het geval met het INGATORP bureau met 
neerklapbare zijkanten waarmee je wanneer gewenst 
het werkoppervlak vergroot. De lade en het gat voor 
snoeren zorgen voor extra functionaliteit tijdens studeer- 
of papierwerksessies. De elementen van deze houten 
tafel kan je aan het einde van haar levenscyclus scheiden 
voor recyclage. Ze is verkrijgbaar in zwart en wit, en 
met haar traditioneel aandoende stijl staat ze prima in 
uiteenlopende interieurs, ook als eettafel.

INGATORP bureau 129,- Wit. 003.619.40

PH146886
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INGATORP bureau 129,- Wit. 003.619.40

Dankzij het gat om snoeren door te leiden 
kan je aan het INGATORP bureau vlot met 
elektronische toestellen werken. 

PH146875

PE648069

INGATORP bureau 129,- 
Spaanplaat en acryllak. Designer: 
Carina Bengs. 73/127×50 cm. 
74 cm hoog. Zwart. 303.619.34

PE648068

INGATORP bureau 129,- 
Spaanplaat en acryllak. Designer: 
Carina Bengs. 73/127×50 cm. 
74 cm hoog. Wit. 003.619.40
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Als je vaak verhuist, is het wel zo handig om niet te veel 
meubels te hebben. Neem nu het stapelbare UTÅKER bed dat 
ook als zitbank kan dienen (en dat je een pak makkelijker de 
trap op draagt). Tijdens het ontwikkelingsproces van het bed 
kwam de designer in het kader van een enkele workshops 
samen met jongeren tot de conclusie dat flexibiliteit cruciaal 
is nu er zo veel (ook deeltijdse) samenwoningsvormen zijn. 
Productontwikkelaar Ina Klepper ging op zoek naar een 
bed dat je makkelijk kan blíjven verhuizen en aanpassen 
aan elk interieur in grote of kleine kamers, als een- of 
tweepersoonsbed: 

“Vaak zijn bedden en bedbanken nogal zwaar en moeilijk te 
verhuizen, en heb je eerlijk gezegd niet veel zin om ze meer 
dan één keer te moeten monteren. Vandaar het idee van een 
stapelbaar bed dat makkelijk te monteren en te demonteren 
is, en gemaakt van massief hout om lang mee te gaan.”

Het UTÅKER stapelbaar bed is een multifunctionele topper 
voor alle woonsituaties: te gebruiken als zitbank, twee aparte 
bedden, een- of tweepersoonsbed. Omdat het gemaakt is 
van onbehandeld massief grenen, kan je het zelfs verven 
om het te doen opgaan in je interieur, of er geheel je eigen 
verrassende ding mee doen! 

UTÅKER stapelbaar bed 129,-/2 st. Matrassen en beddengoed worden apart verkocht. 003.604.84

PH146873

UTÅKER STAPELBAAR BED
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UTÅKER stapelbaar bed 129,-/2 st. Matrassen en beddengoed worden apart verkocht. 003.604.84

UTÅKER past zich aan: zitbank, twee aparte bedden, één- of tweepersoonsbed. 

UTÅKER stapelbaar bed 129,-/2 st. Matrassen en beddengoed worden apart verkocht. 003.604.84

PH146895 PH146896
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UTÅKER stapelbaar bed 129,- 003.604.84

Dankzij de uitsparingen is de stabiliteit 
gegarandeerd als je de twee helften van 
het UTÅKER stapelbaar bed op elkaar zet.

PH146893

PE649177

UTÅKER stapelbaar bed 
80×200 cm. 129,-/2 st. 
Matrassen en beddengoed 
worden apart verkocht. Massief 
grenen. Designer: Henrik Preutz. 
88×207 cm. 94 cm hoog. Matras 
maat 80×200 cm. 003.604.84
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INGABRITTA PLAID

Een nieuwe plaid is een makkelijke update en zorgt 
tegelijk voor comfort en een goed gevoel. De nieuwste 
plaids passen uitstekend in tal van interieurs, zoals de 
gebreide INGABRITTA plaid in een acryl-katoenmix in 
lichtblauw of ecru. Hij is ook lekker praktisch: als hij vuil 
is, gooi je hem gewoon in de wasmachine. 

INGABRITTA plaid 29,99/st. Lichtblauw. 603.740.63

PH146890
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INGABRITTA plaid 29,99/st. Lichtblauw. 603.740.63

De gebreide INGABRITTA plaid voelt zacht 
op de huid en zorgt voor comfort en een 
goed gevoel in huis. 

PH146880

PE632005

INGABRITTA plaid 29,99 80% 
acryl, 20% katoen. Designer: 
Synnöve Mork. 130×170 cm. 
Lichtblauw 603.740.63

PE631986

INGABRITTA plaid 29,99 80% 
acryl, 20% katoen. Designer: 
Synnöve Mork. 130×170 cm. 
Ecru. 903.522.72

PE633003

ALMALIE plaid 29,99 100% 
katoen. Designer: Hanna 
Dalrot. 130×170 cm. Zwart/wit. 
603.522.78
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VILTO SERIE

Kies voor lichtgekleurd berken in de badkamer met de 
VILTO serie. Om meer ruimte te maken in de kleinste 
kamer, introduceren we een serie open opbergers 
bestaande uit vijf functies waaronder stellingkasten, 
een handdoekenrek en krukken. Met hun zachte, 
simpele lijnen zijn de stukken veelzijdig genoeg om in 
de hele woning gebruikt te worden: het handdoekenrek 
kan bijvoorbeeld ook als kledingopberger dienen, en 
de opbergkruk als tafeltje en tijdschriftenhouder. Het 
opstapje is verkrijgbaar met antislipoppervlak, wat het 
ideaal maakt voor de allerkleinsten in huis. Deze meubels 
zijn stuk voor stuk gemaakt met Scandinavische eenvoud 
in gedachten en zijn even fraai als functioneel! 

VILTO opbergkruk 29,99 403.444.49

PH146842
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VILTO serie. Stellingkast 59,90 46×26 cm. 150 cm hoog. 903.444.56  Opbergkruk 29,99 403.444.49  Opstapje/kruk 19,99 603.444.53   
Stellingkast 49,99 47×20 cm. 90 cm hoog. 703.444.57  Handdoekenrek 39,99 003.444.51

PH146839
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VÅGSJÖN HANDDOEKEN

Onze nieuwste handdoeken zijn niet alleen mooi maar 
ook praktisch: een deel van het design in badstof is 
geribbeld, voor betere absorptie en snel afdrogen. De 
VÅGSJÖN handdoeken zijn verkrijgbaar in drie formaten: 
gastendoekje, handdoek en badhanddoek. De verhouding 
gladde en geribbelde badstof verschilt van formaat tot 
formaat.  

Je kan kiezen uit uiteenlopende kleuren, allemaal 
gemaakt van 100% katoen uit duurzamere bronnen. Dat 
wil zeggen dat het katoen ofwel gerecycleerd is ofwel 
geteeld werd met minder water, kunstmest en pesticiden, 
met een verhoging van de winstmarge voor de boeren als 
resultaat. 

VÅGSJÖN handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 390 g/m2. Turkoois. 103.536.28  
Bleekroze. 703.536.49  Donkergrijs. 003.536.19  Wit. 703.509.95

PH146841
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VÅGSJÖN handdoek 2,99 50×100 cm. Turkoois. 103.536.28

Het geribbelde gedeelte dient om je sneller 
te kunnen afdrogen.

PE646556

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Wit. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 803.509.90 
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
703.509.95 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 803.509.85

PH146844

PE646538

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Donkerblauw. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 603.536.02 
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
803.535.97 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 503.536.07

PE646547

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Lichtgeel. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 203.555.56   
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
203.555.61 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 503.555.50

PE646553

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Turkoois. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 103.536.33 
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
103.536.28 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 003.536.38

PE646541

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Donkergrijs. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 103.536.14   
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
003.536.19 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 303.536.08

PE646550

VÅGSJÖN handdoeken 100% 
katoen. Designer: Paulin Machado. 
Bleekroze. 
Gastendoekje 1,99/2 st. 
30×50 cm. 803.536.44   
Handdoek 2,99/st. 50×100 cm. 
703.536.49 
Badhanddoek 4,99/st. 
70×140 cm. 803.536.39
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Zorg voor stemming met een gesculpteerde lamp. 
Met hun volumineuze gestalte ademen de SJÖPENNA 
staande en tafellampen modern Scandinavisch design. 
De lampenkappen zijn gemaakt van stroken kunststof 
die met elastiekjes aan elkaar bevestigd zijn en het licht 
gelijkmatig verspreiden: geniet van de zachte gloed. In 
combinatie met poten in lichtgekleurd hout en het met 
textiel omwonden snoer ontstaat een geheel dat kwaliteit 
en een hoog designgehalte uitstraalt.   

We hebben met het hele IKEA verlichtingsassortiment 
voluit voor leds gekozen. Die verbruiken tot 85% minder 
energie en gaan tot 20 keer langer mee dan klassieke 
gloeilampen. Gebruik ze in de SJÖPENNA staande en 
tafellampen, voor verlichting waar je je echt goed bij 
voelt. 

SJÖPENNA serie. Tafellamp 24,99/st. 203.238.72  Staande lamp 39,99/st. 403.237.10

PH146877

SJÖPENNA 
STAANDE EN TAFELLAMPEN
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SJÖPENNA tafellamp 24,99 203.238.72

Hun unieke gesculpteerde vorm krijgen de 
SJÖPENNA lampen aan de hand van plastic 
stroken die aan elkaar worden bevestigd 
met elastiekjes. 

PH146888

PE644414

SJÖPENNA staande lamp 39,99 
Polypropeen en massief berken. 
Designer: Mia Cullin. 1 m hoog. 
IKEA. Model G1611 Sjöpenna. Deze 
armatuur is geschikt voor lampen 
van energieklassen A++ tot D. 
403.237.10

PE644425

SJÖPENNA tafellamp 24,99 
Polypropeen en massief berken. 
Designer: Mia Cullin. 30 cm hoog. 
IKEA. Model B1618 Sjöpenna. Deze 
armatuur is geschikt voor lampen 
van energieklassen A++ tot D. 
203.238.72
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VINTERGATA HANGLAMP

Behalve een blikvanger boven de eet- of salontafel, 
is een hanglamp ook de uitgelezen kans om je passie 
voor design te tonen. Kijk maar naar de VINTERGATA 
hanglamp met haar moderne Scandinavische allure. 
Grijze vilten panelen aan elkaar gezet met metalen druk-
knoopjes geven de lamp haar zachte afgeronde vorm. Ze 
werpt een geconcentreerde lichtstraal op de tafel, maar 
verspreidt daarbuiten ook meer algemene verlichting 
in prachtige schakeringen. Draai er een ledlamp in om 
energie te besparen en krijg een sublieme lichtervaring 
voor weinig geld!

VINTERGATA hanglamp 29,99 203.424.70

PH146913
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VINTERGATA hanglamp 29,99 203.424.70

De grijzen vilten panelen van de VINTERGATA 
hanglamp laten op subtiele wijze licht door. 

PH146878

PE640822

VINTERGATA hanglamp 29,99 
Polyester, kunststof en staal. 
Designer: Gustav Carlberg. 
Ø42 cm. IKEA. Model T1629 
VINTERGATA. Deze armatuur 
is geschikt voor lampen van 
energieklassen A++ tot D. 
203.424.70
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LURIGA LED-NACHTLAMPJES

Veel kinderen kunnen niet goed slapen zonder het perfecte 
nachtlampje. En dan komen de LURIGA led-nachtlampjes 
als geroepen: deze nachtelijke bondgenootjes verjagen 
monsters en boze dromen. De lichtjes in de vorm van 
een wasbeer en een egel zijn meer dan zomaar lampen. 
Ze zijn oplaadbaar en dus draagbaar, zodat je ze op 
nachtelijke tochten overal kan meenemen, en als je 
erin knijpt geven ze nog meer licht. Het hartje van de 
wasbeer begint dan te kloppen en de egel gaat in een 
rustgevend ritme aan en uit. 

Net als al onze verlichtingsartikelen voor kinderen voldoen 
ze aan de kwaliteits- en veiligheidsvereisten of overtreffen 
die. De LURIGA led-nachtlampjes zijn bovendien 
gemaakt van TPE-kunststof, een milieuvriendelijker 
alternatief voor siliconen. De ingebouwde ledlichtbron 
biedt energiebesparingsvoordelen die mooi van pas 
komen in een lampje dat soms de hele nacht brandt, en 
herlaadbare batterijen zijn ook een duurzamere optie. 

De lampjes zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en 
worden verkocht in een aantrekkelijke verpakking in de 
vorm van een huisje, wat nog extra aanspreekt. 

LURIGA led-nachtlampjes. Wasbeer 14,99/st. 203.426.77  Egel 14,99 003.258.29

PH146911
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LURIGA led-nachtlampje, wasbeer 14,99/st. 203.426.77

Druk op de kop van de wasbeer en zijn hartje geeft 
kloppend licht. 

PH146887

PE645403

LURIGA led-nachtlampje, 
wasbeer 14,99 Geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Het licht 
gaat aan en uit wanneer je op 
de kop van de wasbeer drukt. 
Geïntegreerde ledlichtbron. 
Acrylaat. 8×12 cm. Wit. 203.426.77

PE645398

LURIGA led-nachtlampje, egel 
14,99 Geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Het licht gaat aan 
en uit wanneer je op de rug van 
de egel drukt. Geïntegreerde 
ledlichtbron. Acrylaat. 11×7 cm. 
Wit. 003.258.29
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ÖVERFLÖD PAPERSHOP-
ARTIKELEN

Geef je cadeautjes een grafische toets met de nieuwe 
Papershop-artikelen met ondergrond in zwart, wit en 
lichtblauw en een verrassend vleugje oranje. Dankzij 
de rollen cadeaupapier, geschenktasjes, linten en rollen 
tape uit deze serie steken cadeautjes fraai af tegen een 
winterse achtergrond. Op het papier is een duidelijk 
afgelijnd motief afgedrukt dat niet vatbaar is voor 
krassen door gebruik. Met verschillende inpakproducten 
uit één serie is het makkelijk combineren, en cadeautjes 
geven die je op jouw persoonlijke manier afwerkt is extra 
plezierig. 

ÖVERFLÖD serie. Rol cadeaupapier 4,49/3 st. 3×0,7 m. 603.590.86   
Rol cadeaupapier 1,49/st. 4×0,7 m. Stippen. 103.590.84

PH146910
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ÖVERFLÖD serie. Rol cadeaupapier 4,49/3 st. 3×0,7 m. 603.590.86  Rol cadeaupapier 1,49/st. 4×0,7 m. Stippen. 103.590.84

De grafische motieven op de 
ÖVERFLÖD rollen cadeau-
papier kan je makkelijk met 
elkaar combineren. 

PH146904

PE648520

ÖVERFLÖD rol cadeaupapier 1,49 
Papier. Designer: Maria Vinka. 4×0,7 m. 
Stippen. 103.590.84

PE648521

ÖVERFLÖD rol cadeaupapier 
4,49/3 st. Papier. 3×0,7 m. 
603.590.86
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ÖVERFLÖD rol tape, set van 4 3,99 303.591.01

De ÖVERFLÖD rollen tape worden 
verkocht in een set van vier 
met verschillende kleuren en 
breedtes, voor creatief ingepakte 
cadeautjes.  

ÖVERFLÖD rol tape, set van 4 3,99 303.591.01

PH146901

PH146903
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PE648522

ÖVERFLÖD rol tape, set van 4 3,99 
Bevat: 1 rol (5 m×10 mm), 2 rollen 
(5 m×15 mm) en 1 rol (5 m×20 mm). Papier 
en kunststof. 303.591.01

PE648518

ÖVERFLÖD rol cadeaupapier 1,49 Papier. 
Designer: Susanna Hoikkala. 4×0,7 m. 
503.590.96

PE648509

ÖVERFLÖD cadeauverpakking 
1,99/2 st. Papier en 100% polyester. 
11×10 cm. 32 cm hoog. 4,5 L. 803.590.85

PE648513

ÖVERFLÖD cadeauverpakking 
2,99/2 st. 100% polyester. 31×8 cm. 
45 cm hoog. 4 L. 403.590.87

PE648524

ÖVERFLÖD cadeaulint 2,49/2 st. 
Polypropeen. Designer: Maria Vinka. 
10 m×18 mm. 603.590.91
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BILLSÅSEN 
SCHILDERIJENPLANKJES

Het gaat er aan de muur speels aan toe met de set van drie 
BILLSÅSEN schilderijenplankjes in verschillende kleuren. Ze 
zijn perfect als je niet veel ruimte hebt, maar kunnen ook 
gebruikt worden voor één grote collage. De inkeping in elk 
plankje houdt je ingelijste werken veilig op hun plaats. De 
afgeronde randen en het pastelroze, muntgroen en donker-
blauw versterken het ‘wonderlandachtige’ gevoel. 

BILLSÅSEN schilderijenplankje, set van 3 14,99 Formaten: een 15×11 cm, 
een 22×12 cm, een 30×10 cm. 903.655.28

PH146883
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BILLSÅSEN schilderijenplankje, set van 3 14,99 Formaten: een 15×11 cm, een 22×12 cm, een 30×10 cm. 903.655.28

De inkeping in de BILLSÅSEN schilderijen-
plankjes houdt je ingelijste werken of 
andere spulletjes veilig op hun plaats. 

PH146891

PE653671

BILLSÅSEN schilderijenplankje, 
set van 3 14,99 Formaten: een 
15×11 cm, een 22×12 cm, een 
30×10 cm. Gelakt. 903.655.28



NIEUW BIJ IKEA IN OKTOBER

IKEA PERSKIT / OKTOBER 2017 / 45

NJUTNING SERIE

Roep ook thuis dat wellnessgevoel op met een weldaad 
voor de zintuigen. De stompkaarsen en kaarsen in glas 
met deksel uit de NJUTNING serie zijn er in de geuren 
honing/lavendel en Engelse thee. De kaarsen zijn 
verkrijgbaar in grijs en paars, en de kaarsen in glas 
zitten in doosjes in bijpassende kleuren, wat er leuke 
geschenkjes van maakt.  

NJUTNING geurkaars in glas 7,99/st. Ø9 cm. 10 cm hoog. Grijs. 603.505.28  Paars. 003.505.26

PH146512
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NJUTNING geurkaars in glas 7,99/st. Ø9 cm. 10 cm hoog. Grijs. 603.505.28  Paars. 003.505.26

PH146508

PE654940

NJUTNING geurkaars in glas 
7,99 Glas en geurende paraffine/
plantaardige was. Ø9 cm. 10 cm 
hoog. Grijs. 603.505.28

PE654942

NJUTNING geurkaars in glas 
7,99 Glas en geurende paraffine/
plantaardige was. Ø9 cm. 10 cm 
hoog. Paars. 003.505.26

PE659213

NJUTNING geurende 
stompkaars, set van 3 7,99 
Bevat: een kaars (Ø7 cm, 7,5 cm 
hoog), een kaars (Ø7 cm, 9,5 cm 
hoog) en een kaars (Ø7 cm, 
11,5 cm hoog). Paraffine/
plantaardige was. Designer: 
Elizabeth Q. Cassetti. Paars. 
103.505.16

PE653683

NJUTNING geurende 
stompkaars, set van 3 7,99 
Bevat: een kaars (Ø7 cm, 7,5 cm 
hoog), een kaars (Ø7 cm, 9,5 cm 
hoog) en een kaars (Ø7 cm, 
11,5 cm hoog). Paraffine/
plantaardige was. Designer: 
Elizabeth Q. Cassetti. Grijs. 
503.505.19
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FRISKHET SERIE
Het geurthema loopt door in de FRISKHET serie. De 
serie heeft haar naam (‘frisheid’) niet gestolen, met 
de geur van donzige handdoeken en het satijnachtige 
sandelhout/vanille die de kaarsen verspreiden. De 
FRISKHET geurverspreider is nog een manier om de 
lucht te verfrissen. Doe de potpourri met parfum van 
sandelhout, ceder en vanille in de houder en schroef 
die naar wens open: hoe meer gaatjes er open zijn, 
hoe sterker de geur die verspreid wordt. Gebruik in de 
woonkamer of de garderobekast, voor een aangename 
geur in een handomdraai.

FRISKHET serie. Geurverspreider 1,99/st. Ø6 cm. 15 cm hoog. Grijs. 703.555.73  Paars. 303.555.70   
Geurkaars in glas Ø7 cm. 7,5 cm hoog 2,99/st. Grijs. 703.384.42   
Wit. 303.384.39  Ø8 cm. 9 cm hoog 4,99/st. Grijs. 503.384.38 Wit. 103.384.40

PH146884
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FRISKHET geurverspreider 1,99/st. Grijs. 703.555.73  Paars. 303.555.70

Geniet met de FRISKHET 
geurverspreider in huis van de 
heerlijke geur van sandelhout, 
ceder en vanille. 

FRISKHET geurkaars in glas  
Ø7 cm. 7,5 cm hoog 2,99/st. Grijs. 703.384.42  Wit 303.384.39  
Ø8 cm. 9 cm hoog 4,99/st. Grijs. 503.384.38  Wit. 103.384.40

PH146909

PH146892
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PE654926

FRISKHET geurkaars in glas 2,99 Glas 
en geurende paraffine/plantaardige was. 
Ø7 cm. 7,5 cm hoog. Wit 303.384.39

PE654924

FRISKHET geurkaars in glas 2,99 Glas 
en geurende paraffine/plantaardige was. 
Ø7 cm. 7,5 cm hoog. Grijs. 703.384.42

PE646485  PE646507

FRISKHET geurverspreider 1,99/st. 
Gedroogde plantenmaterie en papier. 
Ø6 cm. 15 cm hoog. Grijs. 703.555.73 
Paars. 303.555.70

PE654934

FRISKHET geurkaars in glas 4,99 Glas 
en geurende paraffine/plantaardige was. 
Ø8 cm. 9 cm hoog. Wit 103.384.40

PE654932

FRISKHET geurkaars in glas 4,99 Glas 
en geurende paraffine/plantaardige was. 
Ø8 cm. 9 cm hoog. Grijs. 503.384.38

PE0653679  PE0653681

FRISKHET geurende stompkaars 3,99/st. 
Paraffine/plantaardige was. Ø7 cm. 14 cm 
hoog. Grijs. 203.433.04  Wit. 103.433.09
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ISTAD PLASTIC ZAKJES

Je ziet het er niet aan, maar de ISTAD plastic zakjes zijn 
compleet vernieuwd. Het hersluitbare IKEA plastic zakje 
waarmee je eten vers houdt en nog zo veel meer doet overal 
in huis wordt nu gemaakt van bioplastic, een hernieuwbaar 
en recycleerbaar materiaal. Dat wordt grotendeels gemaakt 
van reststoffen uit de suikerrietindustrie, waarbij voor 
minstens 85% wordt gewerkt met suikerriet als grondstof. Dit 
past perfect in het streven om alle kunststof producten van 
IKEA te vervaardigen uit gerecycleerde en/of hernieuwbare 
grondstoffen.

ISTAD is het eerste product uit bioplastic dat op grote schaal 
bij IKEA wordt verkocht. Ondanks hun geringe afmetingen, 
resulteren de meer dan een miljard zakjes die elk jaar 
worden verkocht in de jaarlijkse besparing van circa 75.000 
vaten aardolie. Dat is volgens ons een grote stap in de 
goede richting. 

Iets anders is er aan het zakje niet veranderd. De IKEA 
ontwikkelaars hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe 
ISTAD zakjes dezelfde kwaliteit hebben als vroeger en alle 
kritieke tests op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
sterkte doorstaan. Ook de prijs voor de klant blijft gelijk. 
Zo willen we mensen helpen om thuis duurzaam te leven, 
zegt Alexander Grouleff die werkt rond kunststofinnovatie 
bij IKEA: 

“We willen mensen duidelijk het gevoel geven dat ze betere 
keuzes maken door bij IKEA te kopen. Wij vinden het 
belangrijk dat duurzaamheid geen luxe is, maar een keuze 
die voor zo veel mogelijk mensen betaalbaar is.” 

ISTAD plastic zakje 3,99/30 st. Turkoois/lichtturkoois. 803.392.81

PH146907
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ISTAD plastic zakje 3,99/30 st. Turkoois/lichtturkoois. 803.392.81

De nieuwe ISTAD plastic zakjes worden gemaakt van 
hernieuwbaar en recycleerbaar bioplastic dat geldt als 
een duurzamere keuze.  

PH146923

PE592494

ISTAD plastic zakje 2,99/50 st. 
Kan steeds opnieuw worden 
gebruikt omdat het hersluitbaar 
is. Bestaat uit: 25 zakjes van 2,5 L 
(24×26,5 cm) en 25 zakjes van 
1,2 L (20,5×20,5 cm). Kunststof. 
Designers: S. Edholm/L. Ullenius. 
Grijs/wit. 503.422.37

PE592499

ISTAD plastic zakje 3,99/30 st. 
Kan steeds opnieuw worden 
gebruikt omdat het hersluitbaar 
is. Bestaat uit: 15 zakjes van 
6 L (28,5×41 cm) en 15 zakjes 
van 4,5 L (27×34 cm). Kunststof. 
Designers: S. Edholm/L. Ullenius. 
Turkoois/lichtturkoois. 803.392.81

PE592495

ISTAD plastic zakje 2,99/50 st. 
Kan steeds opnieuw worden 
gebruikt omdat het hersluitbaar 
is. Bestaat uit: 25 zakjes van 2,5 L 
(24×26,5 cm) en 25 zakjes van 
1,2 L (20,5×20,5 cm). Kunststof. 
Designers: S. Edholm/L. Ullenius. 
Geel/wit 303.393.49
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PÅTÅR FILTERKOFFIE

Naast onze bestaande PÅTÅR variëteiten kan je nu ook 
genieten van een Special Edition-koffie, een 100% arabica 
die exclusief afkomstig is uit de Witte Nijl-regio in Oeganda. 
Deze filterkoffie van exclusieve afkomst is het resultaat 
van een lokaal project ondersteund door een IKEA initiatief 
rond sociaal ondernemerschap dat erop gericht is duizenden 
kleinschalige koffieboeren in de regio meer economische 
macht te geven via verbeterde teelttechnieken en een 
grotere omzet. Door de verbeterde oogstkwaliteit stijgt de 
vraag en groeit de plaatselijke economie. Bovendien moedigt 
het project de inclusie van vrouwen in de koffieteelt aan, 
met het oog op meer gelijkheid en minder discriminatie. Dat 
past perfect in de IKEA visie om een beter dagelijks leven 
mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. 

De meeste koffies zijn een mengeling van verschillende 
origines, maar de bonen van de PÅTÅR filterkoffie komen 
uitsluitend uit de Oegandese Witte Nijl-regio. Het resultaat 
is een medium gebrande koffie met een fris en fruitig palet 
en subtiele vanille- en karameltoetsen. Zoals alle PÅTÅR 
koffies is hij biologisch en UTZ-gecertificeerd. Het is een 
koffie met een sociale missie: élk kopje doet er dus toe! 

PÅTÅR filterkoffie, medium gebrand, biologisch 3,50 103.945.77

PH146548



NIEUW BIJ IKEA IN OKTOBER

IKEA PERSKIT / OKTOBER 2017 / 53

Een vruchtbare bodem en precies 
het juiste klimaat voor de delicate 
arabicakoffieplanten: dat zijn de 
troeven van het weelderig groene 
hoogland in de Oegandese Witte Nijl-
regio. Daar helpt het IKEA initiatief rond 
sociaal ondernemerschap duizenden 
plaatselijke inwoners meer economische 
armslag te geven, ter versterking van 
de gemeenschap en ter ondersteuning 
van een duurzaam inkomen in landelijke 
gebieden.

PH0147211

PH147215

PH147214
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PH147213
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Via het project krijgen koffieboeren ondersteuning 
bij financiële langetermijnplanning. Zo kunnen de 
koffiebessen geplukt worden op het juiste moment 
voor de best mogelijke kwaliteit en niet omdat de boer 
dringend geld nodig heeft. 

PH147212

PH147210

PE661717

PÅTÅR filterkoffie, medium 
gebrand, biologisch 3,50 100% 
arabicabonen, UTZ-gecertificeerd. 
250 g. 103.945.77
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KNUFFELS VAN HET SEIZOEN

Omdat we er altijd op uit zijn kinderen te ondersteunen in 
hun recht op spelen, zijn er dit seizoen behalve een bende 
knuffelige beestjes ook pluchen voet- en rugbyballen: ideaal 
om binnen te spelen zonder dat er van alles sneuvelt!

Vele jaren geleden vervingen we de plastic ogen van onze 
knuffels door een geborduurde versie, wat ze veiliger maakte 
en meer karakter gaf. Wij bij IKEA zetten ons overtuigd in 
voor de productveiligheid. Daarbij gaan we vaak verder 
dan tests zuiver op basis van de wettelijke vereisten: we 
simuleren zo veel mogelijk het reële gebruik door kinderen, 
dat vaak nog zwaarder is. Daarom voeren we strenge 
mechanische, chemische en brandveiligheidstests uit om de 
veiligheid te garanderen, zegt Charlotte Jönsson, manager 
van het team Wetten en Normen, Chemie bij IKEA:

“De veiligheid van kinderen komt bij ons op de eerste plaats 
en we verkopen enkel producten die we ook aan onze eigen 
kinderen zouden geven. We stellen dan ook heel hoge eisen 
aan ons kinderassortiment en trachten zo goed mogelijk reëel 
gebruik na te bootsen. We testen onze knuffels bijvoorbeeld 
met zweet- en speekselenzymen omdat kinderen er vaak 
op sabbelen of ze elke nacht mee in bed nemen. Zo kunnen 
we bevestigen dat onze knuffels geen schadelijke chemische 
stoffen bevatten en veilig zijn voor onze jongste klantjes om 
mee te spelen.”

ÖNSKAD knuffel, tijger 17,99 103.735.65  BLÅHAJ knuffel, haai 17,99 303.735.88   
LEDDJUR knuffel, set van 2, olifant 12,99 403.735.59 LIVLIG knuffel, hond,  
Siberische husky 4,99 103.735.94 

PH146876
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LIVLIG knuffel, hond, Siberische husky 4,99 103.735.94

De geborduurde ogen maken deze knuffelige vriendjes 
veiliger én sympathieker. 

PH146511

PE146981

LEDDJUR knuffel, set van 2, 
olifant 12,99 Geschikt voor 
kinderen vanaf 0 jaar. 100% 
polyester. Designer: Annie Huldén. 
32 cm lang. 403.735.59

PE647295

LIVLIG knuffel, hond, 
Siberische husky 4,99 Geschikt 
voor kinderen vanaf 0 jaar. 100% 
polyester. 26 cm lang. 103.735.94

PE583496

ÖNSKAD knuffel, tijger 17,99 
Geschikt voor kinderen vanaf 
12 maanden. 100% polyester. 
Designer: Annie Huldén. 60 cm 
lang. Wit. 103.735.65

PE277198

BLÅHAJ knuffel, haai 17,99 
Geschikt voor kinderen vanaf 
18 maanden. 100% polyester. 
100 cm lang. 303.735.88  
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PE332085

ÖKENLÖPARE knuffel, paard 4,99 
Geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. 100% 
polyester. 38 cm lang. 903.735.47

PE251092

GOSIG VALP knuffel, hond, beagle 7,99 
Geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. 100% 
polyester. Designer: Annie Huldén. L 35 cm. 
703.735.53

PE647292

HOPPIG knuffel, hond, Berner 
sennenhond 17,99 Geschikt voor kinderen 
vanaf 18 maanden. 100% polyester. 
Designer: Annie Huldén. 63 cm lang. 
003.735.56

PE167902

JÄTTESTOR knuffel, olifant 17,99 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. Designer: Annie Huldén. 
60 cm lang. Grijs. 703.735.91

PE647299

SPARKA knuffel, voetbal, mini 1,49 
Geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. 100% 
polyester. Ø13 cm. 903.731.80

PE647300

VÄNLIGHET knuffel, hond 5,99 Geschikt 
voor kinderen vanaf 0 jaar. 100% polyester. 
Designer: Sara N. Bergman. 32 cm lang. 
803.649.87

PE588688

ÖNSKAD knuffel, rugbybal 2,99 Geschikt 
voor kinderen vanaf 6 maanden. 100% 
polyester. Designer: Malin Unnborn. 
25 cm lang. Bruin. 503.732.00

PE647283

BRUNBJÖRN knuffel, beer 4,99 Geschikt 
voor kinderen vanaf 18 maanden. 100% 
polyester. 32 cm lang. 603.649.88
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SAGOSKATT KNUFFELS

De SAGOSKATT knuffels zijn het resultaat van de 
jaarlijkse IKEA tekenwedstrijd. Dit jaar waren er meer 
dan 70.000 inzendingen van over de hele wereld, en tien 
daarvan zijn omgetoverd tot echte knuffels. Om kans te 
maken om te winnen, moesten de kinderen op basis van 
hun eigen fantasie een wezen tekenen met een uniek, 
nooit eerder gezien uiterlijk. Productontwikkelaar bij 
IKEA Kinderland Bodil Fritjofsson over de tien finalisten:  

“De winnende tekeningen zijn een heerlijke ingebeelde 
beestenboel. Het zijn wonderlijke, heel persoonlijke 
combinaties van kleuren, vormen en uitdrukkingen die 
mijn eigen verbeelding prikkelen.”

Er is een eivormige uil bij, een vrolijke spin met stevige 
tanden, een lachende regenboogwolk, een blauwe 
ninjavogel, een vurige knuffelleeuw en nog veel meer. 

Omdat spelen een basisbehoefte is, wil IKEA het 
voortouw nemen in het realiseren en ondersteunen van 
het recht van kinderen om te spelen. De nieuwe knuffels 
draaien mee in de wereldwijde IKEA campagne voor het 
goede doel ‘Speel mee en help’ die in de herfst van 2017 
in alle woonwarenhuizen loopt en kwetsbare kinderen 
ondersteuning biedt om te spelen en zich te ontwikkelen. 
SAGOSKATT, dat zijn kinderen die ontwerpen om andere 
kinderen te helpen!

SAGOSKATT knuffels. Monster 3,99 903.730.76  Hippokrokodil 2,99 903.730.81

PH146858
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SAGOSKATT knuffels. Vogel 3,99 703.730.82  Monster 3,99 903.730.76  Vos 2,99 303.730.84  Hippokrokodil 2,99 903.730.81  Leeuw 3,99 003.730.85  
Piepend speelgoed, vogel 2,99 503.730.78  Spin 2,99 103.730.75  Uil 2,99 103.730.80  Regenboogwolk 5,99 303.730.79  Eenhoornhond 3,99 703.730.77

Uit de 70.000 ingezonden tekeningen voor de jaarlijkse 
tekenwedstrijd werden deze tien winnaars geselecteerd 
die zijn omgetoverd tot echte knuffels. 

PH146505
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SAGOSKATT piepend speelgoed, vogel 2,99 503.730.78

“Deze heeft iets van een ninja! Hij ziet er echt uit alsof 
hij een fantastisch geheim bewaart. Met zijn lange snavel 
en snelle voeten kan hij je heel goed beschermen.” 

Bodil Fritjofsson, 
Productontwikkelaar IKEA Kinderland

SAGOSKATT knuffel, monster 3,99 903.730.76

PH146853 PH146850
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SAGOSKATT knuffel, spin 2,99 103.730.75

Bij de tien nieuwe knuffels zijn ook een toekan met een 
kleurrijke snavel en een springerige spin met stevige 
tanden. 

SAGOSKATT knuffel, vogel 3,99 703.730.82

PH146856 PH146855
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SAGOSKATT knuffel, uil 2,99 103.730.80

“Ik zou zo graag een uil hebben. Ik heb deze uil getekend 
om thuis te houden, want een echte uil in huis dat gaat 
niet.”

Honami, 8 jaar, Japan   

PH146857
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PE653957

SAGOSKATT knuffel, uil 2,99 Deze 
knuffel werd getekend door Honami, 8 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 24 cm lang. 103.730.80

PE653960

SAGOSKATT knuffel, spin 2,99 Deze 
knuffel werd getekend door Hubert, 9 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 17 cm lang. 103.730.75

PE653942

SAGOSKATT piepend speelgoed, vogel 
2,99 Deze knuffel werd getekend door 
Clara, 7 jaar. Geschikt voor kinderen vanaf 
12 maanden. 100% polyester. 23 cm lang. 
Blauw. 503.730.78

PE653962

SAGOSKATT knuffel, vogel 3,99 Deze 
knuffel werd getekend door Sofia, 8 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 27 cm lang. Zwart. 
703.730.82

PE653954

SAGOSKATT knuffel, monster 3,99 Deze 
knuffel werd getekend door Su-ah, 8 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 30 cm lang. 903.730.76

PE653948

SAGOSKATT knuffel, vos 2,99 Deze 
knuffel werd getekend door Joseph, 6 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 24 cm lang. 303.730.84

PE654064

SAGOSKATT knuffel, regenboogwolk 
5,99 Deze knuffel werd getekend door 
Caroline, 8 jaar. Geschikt voor kinderen 
vanaf 12 maanden. 100% polyester. 49 cm 
lang. 303.730.79

PE653938

SAGOSKATT knuffel, eenhoornhond 
3,99 Deze knuffel werd getekend door 
Mira, 10 jaar. Geschikt voor kinderen vanaf 
12 maanden. 100% polyester. 35 cm lang. 
703.730.77

PE653945

SAGOSKATT knuffel, hippokrokodil 2,99 
Deze knuffel werd getekend door Sonja, 
10 jaar. Geschikt voor kinderen vanaf 
12 maanden. 100% polyester. 27 cm lang. 
903.730.81

PE653951

SAGOSKATT knuffel, leeuw 3,99 Deze 
knuffel werd getekend door Shane, 7 jaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden. 
100% polyester. 30 cm lang. 003.730.85
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