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MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE 
PRODUCTEN

MORGONTE
set bord en schaal

EGENTID
theeserie

INSJÖN
kraan

HAVSEN
spoelbak

VADHOLMA
keukenopberger

VESLÖS
vloerkleed

HANNALENA
gordijnen

TOVSIPPA
dekbedovertrek

KAPASTER
plaid

HARÖRT kussen 
ELDTÖREL & SKÄGGÖRT
kussenovertrek

SKÄGGÖRT
stof

EBBALISA
gordijn

TÄRNABY
tafellamp

GLITTRIG
kandelaars

VATTENKRASSE
gieter

GRADVIS
sierpotten

EVEDAL
lampen

MEDFÖRA
dienblad

LANDSKRONA
serie

BESTÅ VASSVIKEN
front

LANTLIG
kinderlampen

GREJIG
schoenenrek

BROR
serie
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DIT IS AUGUSTUS BIJ IKEA

We laten je deze maand graag kennismaken met een look 
die in het teken staat van de band met je innerlijke zelf. 
We zetten je aan om een thuis te maken waar plaats is 
voor je eigenste zelf: een zeer persoonlijke, ordelijke en 
comfortabele plek. De stijl is Scandinavisch minimalisme, 
de stemming is poëtisch en de kleuren variëren van 
zachte pastels tot grafisch monochroom. 

Gestructureerd opbergen is een van de centrale thema’s 
deze  maand. Er  is een nieuwe opbergserie, opgewassen 
tegen de zwaarste lasten, en een ander opbergsysteem 
wordt in een modieus nieuw kleedje gestopt. De keuken 
krijgt er een traditioneel vormgegeven opbergserie bij, 
met bijbehorende spoelbak en waterbesparende kraan.  
En natuurlijk focussen we met onze nieuwe producten 
ook op duurzaamheid, met bijvoorbeeld de nieuwe 
UTZ-gecertificeerde theeën boordevol smaak, stoffen 
van 100% katoen uit duurzamere bronnen en een gordijn 
en een deurmat gemaakt van gerecycleerd pet.

Deze maand is er een hele lading nieuw textiel op 
komst, waaronder gordijnen, kussens en een plaid, 
perfect voor die heerlijke cocoonmomentjes. Er is ook 
een nieuw lampdesign om de stemming erin te brengen 
met hanglampen en tafellampen. Tot slot zijn er nog 
kleinere stukken zoals kandelaars en een gieter, voor 
de ultieme, goudkleurige persoonlijke touch. Ontdek de 
nieuwe producten in de bijzonder persoonlijke settings 
die we hebben gecreëerd, van rustgevende hoekjes die 
aanzetten tot reflectie tot prikkelende omgevingen waar 
de creativiteit opborrelt. Kijk je ogen uit! 

Natuurlijke vezels 
en materialen

Serene 
sfeer

Zacht 
Vol poëzie
Uiterst persoonlijk
Ontspannend
Harmonieus

Texturen
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PH152444  MORGONTE bord/schaal, set van 3 7,99 503.982.67
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LANDSKRONA SERIE

Ga een eindje terug in de tijd met de LANDSKRONA  
serie in sixtiessfeer die een make-over krijgt met nieuwe 
afwerkingen. In deze zitbankenserie met Scandinavisch 
retrodesign vind je ook een hoekbank, chaise longue, 
fauteuil en voetenbank die vanaf nu verkrijgbaar zijn 
met donkergrijze of lichtgroene stoffen bekleding en in 
goudbruin leder. De gecapitonneerde vaste bekleding zit 
van in het begin als gegoten en behoudt als geen ander 
haar vorm. Je krijgt op de serie dan ook 10 jaar garantie.

NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

PH152389  LANDSKRONA 3-zitsbank 499,- Gunnared lichtgroen/hout. 392.703.26 
LANDSKRONA 2-zitsbank 449,- Gunnared donkergrijs/metaal. 592.702.74
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Net als de zitbank heeft de strakke 
LANDSKRONA fauteuil gecapitonneerde 
kussens en verwisselbare houten of 
metalen poten. 

PH152384  LANDSKRONA 3-zitsbank 499,-  
Gunnared lichtgroen/hout. 392.703.26

PH152388 LANDSKRONA serie Gunnared lichtgroen/hout. 
Fauteuil 299,- 892.697.21  Voetenbank 199,- 192.697.48
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PE680184

LANDSKRONA 3-zitsbank Hoes: 100% 
polyester. 204×89 cm. H 78 cm. Gunnared 
donkergrijs/metaal. 499,- 592.703.06  
Gunnared donkergrijs/hout. 499,- 
592.703.11  Gunnared lichtgroen/metaal. 
499,- 492.703.21  Gunnared lichtgroen/
hout. 499,- 392.703.26

PE680173

LANDSKRONA 2-zitsbank Hoes: 100% 
polyester. 164×89 cm. H 78 cm. Gunnared 
lichtgroen/metaal. 449,- 492.702.84  
Gunnared lichtgroen/hout. 449,- 
392.702.89  Gunnared donkergrijs/metaal. 
449,- 592.702.74  Gunnared donkergrijs/
hout. 449,- 492.702.79

PE680160

LANDSKRONA fauteuil Hoes: 100% 
polyester. 89×89 cm. H 78 cm. Gunnared 
lichtgroen/hout. 299,- 892.697.21  
Gunnared lichtgroen/metaal. 299,- 
292.697.24  Gunnared donkergrijs/hout. 
299,- 292.697.19  Gunnared donkergrijs/
metaal. 299,- 992.691.60

PE680123

LANDSKRONA voetenbank Hoes: 100% 
polyester. 77×65 cm. H 44 cm. Gunnared 
donkergrijs/metaal. 199,- 492.697.37  
Gunnared donkergrijs/hout. 199,- 
892.697.40  Gunnared lichtgroen/metaal. 
199,- 292.697.43  Gunnared lichtgroen/
hout. 199,- 192.697.48  

PE680396

LANDSKRONA hoekzitbank, 6-zits met chaise longue  
Hoes: 100% polyester. 241/359×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared 
lichtgroen/hout. 1.599,- 192.702.33  Gunnared lichtgroen/
metaal. 1.599,- 992.702.29  Gunnared donkergrijs/hout. 1.599,- 
192.702.28  Gunnared donkergrijs/metaal. 1.599,- 392.702.27

PE680371

LANDSKRONA hoekzitbank, 5-zits Hoes: 100% polyester. 
241/281×89 cm. H 78 cm. Gunnared donkergrijs/metaal. 1.199,- 
592.700.66  Gunnared donkergrijs/hout. 1.199,- 192.700.68  
Gunnared lichtgroen/metaal. 1.199,- 792.700.70  Gunnared 
lichtgroen/hout. 1.199,- 992.700.74

PE680341

LANDSKRONA 4-zitsbank met 
chaise longue Hoes: 100% polyester. 
282×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared 
donkergrijs/hout. 899,- 592.703.73  
Gunnared donkergrijs/metaal. 899,- 
792.703.72  Gunnared lichtgroen/hout. 
899,- 992.704.65  Gunnared lichtgroen/
metaal. 899,- 092.704.55

PE680406

LANDSKRONA 5-zitsbank met chaise longue Hoes: 
100% polyester. 360×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared 
lichtgroen/metaal. 1.299,- 392.699.88  Gunnared 
lichtgroen/hout. 1.299,- 392.699.93  Gunnared 
donkergrijs/metaal. 1.299,- 692.699.82  Gunnared 
donkergrijs/hout. 1.299,- 492.699.83

PE680328

LANDSKRONA 3-zitsbank met 
chaise longue Hoes: 100% polyester. 
242×89/158 cm. H 78 cm. Gunnared 
lichtgroen/hout. 849,- 692.726.87  
Gunnared lichtgroen/metaal. 849,- 
792.726.82  Gunnared donkergrijs/hout. 
849,- 092.726.66  Gunnared donkergrijs/
metaal. 849,- 892.726.67
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MEDFÖRA DIENBLAD

Gebruik voor je sandwich of snack de volgende keer 
misschien eens een MEDFÖRA dienblad in plaats van een 
bord. Deze dienbladen in gelamineerd karton worden per 
vier verkocht en zijn aan beide zijden bedrukt met een 
decoratief design dat je interieur een sprankelende toets 
geeft. Het is de nieuwste flexibele manier van eten! 

PH152439  MEDFÖRA dienblad 6,99/4 st. 103.901.50
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Draai het MEDFÖRA dienblad om voor 
wat variatie in je snackuurtje: het heeft 
aan elke kant een ander motief.

PH152440  MEDFÖRA dienblad 6,99/4 st. 103.901.50

PE672263

MEDFÖRA dienblad 6,99/4 st. 
Melamine hogedruklaminaat. 
24×14 cm. Motief. 103.901.50
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MORGONTE 
BORD EN TWEE SCHALEN

Voor het ontbijt, aperitiefsnacks of een ‘voor mij alleen’-
momentje: de MORGONTE set met een bord en twee 
schalen is een elegant extraatje. Het bordje en de twee 
schalen in verschillende groottes zijn gemaakt van 
veldspaatporselein in complementaire kleuren: grijs en 
pastelblauw en -groen. Het geheel is trouwens flexibel 
inzetbaar, want je kan de kleine schaal ook gebruiken als 
kopje. Kortom: een simpelweg schitterend trio! 

PH152441  MORGONTE bord/schaal, set van 3 7,99 503.982.67

PE672237

MORGONTE bord/schaal, 
set van 3 7,99 Bevat: 1 bak 
(10 cm), 1 bak (13,5 cm) en 1 bord 
(16 cm). Veldspaatporselein. 
Veelkeurig. 503.982.67
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De MORGONTE set met een bord en 
twee schalen in tedere pasteltinten is 
sympathiek om de dag in te zetten of 
voor snackmomenten tussendoor.  

PH152443  MORGONTE bord/schaal, set van 3 7,99 503.982.67
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EGENTID THEESERIE

Theedrinken is een smaakbewuste manier om een 
moment te kiezen om je hoofd leeg te maken en even 
tot jezelf te komen. Zo ontsnap je een kwartiertje aan 
de stress van het dagelijks leven. Daarom hebben we 
EGENTID ontwikkeld, een serie van gecertificeerd 
duurzame theeën, waarvan de naam in het Zweeds 
letterlijk ‘tijd voor jezelf’ betekent. 

Deze losse theeën met de smaken pepermunt/cacao, 
zwarte chai, gember en vlierbes en kruidenthee met 
citroengras bestaan uit natuurlijke ingrediënten zonder 
kunstmatige kleurstoffen of bewaarmiddelen. De theeën 
zijn zelfs UTZ- en UEBT-gecertificeerd. De combinatie 
van UTZ- en UEBT-certificering garandeert dat de boeren 
betere gewassen telen, een beter inkomen hebben en 
betere kansen krijgen, terwijl tegelijk het milieu en 
de natuurlijke rijkdommen van de planeet worden 
beschermd. De volgende keer kan relaxen met een kopje 
thee dus een ontspannende ervaring zijn voor zowel je 
smaakpapillen als je geweten! 

NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

PH152459  EGENTID thee. Citroengras 4,-/st. 004.126.90  Pepermunt/cacao 4,-/st. 804.126.91  
Zwarte chai, gember/vlierbes 4,-/st. 204.126.89
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De zakjes EGENTID thee zijn zeker 
mooi genoeg om cadeau te doen. 

PH152457  EGENTID zwarte chai, gember/vlierbes 4,- 204.126.89



IKEA PERSDOSSIER / AUGUSTUS 2018 / 13

De EGENTID theeserie, met ontspannende 
smaken zoals zwarte chai met gember 
en vlierbes, is UTZ-gecertificeerd, wat 
garant staat voor duurzame teelt.  

NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

PH152461  EGENTID zwarte chai, gember/vlierbes 4,- 204.126.89

PE694388

EGENTID zwarte chai, gember/
vlierbes 4,- 175 g. 204.126.89

PE694377

EGENTID infusie met fruit en 
kruiden, citroengras 4,- 100 g. 
004.126.90

PE694380

EGENTID infusie met fruit en 
kruiden, pepermunt/cacao 4,- 
125 g. 804.126.91
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UEBT (Union for Ethical BioTrade, 
‘Unie voor Ethische Biohandel’) en UTZ 
vormen samen een gecombineerd label 
voor kruidentheeën, waarbij UEBT de 
herkomst van de kruiden waarborgt. Het 
label garandeert dat de thee het product 
is van landbouwpraktijken die mens en 
planeet respecteren.

PH153275

PH153276
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IKEA maakt er een punt van om op verantwoorde 
wijze voeding aan te kopen, en heeft ervoor gekozen 
om te werken met UTZ. Het UTZ-programma leert 
boeren betere teeltmethoden aan, bevordert betere 
werkomstandigheden en helpt hen beter zorg te dragen 
voor hun gezinnen en het milieu.

De UTZ-gedragscode voor thee is ontwikkeld in samenwerking 
met lokale en internationale experts en stakeholders, 
onder wie boeren, plaatselijke theedeskundigen, 
overheidsmedewerkers, ngo’s en theehandelaars en 
-verpakkers, om ervoor te zorgen dat de behoeften van 
zowel telers als bedrijven in acht worden genomen.

PH153274 PH153277
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INSJÖN KRAAN 

De messingkleurige INSJÖN kraan met porseleinen 
handgreep ziet er heerlijk traditioneel uit, maar heeft 
wel een slijtvaste, moderne oppervlaktebehandeling 
gekregen, waardoor ze bestand is tegen corrosie en haar 
schoonheid heel lang behoudt. Zoals alle IKEA kranen is 
ook INSJÖN waterbesparend. Zo helpt ze ons zuinig om 
te springen met dit kostbare goed.

PH152392  INSJÖN keukenmengkraan 99,90 503.701.26
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De messingkleurige afwerking en de 
porseleinen handgreep geven de INSJÖN 
kraan een look uit vervlogen tijden. 

PH152393  INSJÖN keukenmengkraan 99,90 503.701.26

PE681187

INSJÖN keukenmengkraan 
99,90 Met de hoge kraan is het 
makkelijker afwassen, ook grote 
potten. Gemetalliseerd messing. 
H 40 cm. Messingkleur. 503.701.26
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HAVSEN SPOELBAK

Keramieken spoelbakken zijn niet alleen mooi om naar te 
kijken maar ook opgewassen tegen een druk gezinsleven, 
getuige de 25 jaar garantie. HAVSEN is een traditioneel 
uitziende witte keramieken spoelbak en is verkrijgbaar 
in drie uitvoeringen: met één of twee bakken en een 
zichtbare voorzijde en als inzetspoelbak met één bak. 
Ze kunnen worden geïnstalleerd in werkbladen van 
28 of 38 mm dik of in een keukeneiland. Met zijn mooi 
afgeronde hoeken is deze spoelbak een perfecte keuze 
voor een keuken in traditionele of landelijke stijl, of hij 
kan karakter toevoegen aan een moderner interieur. 

PH152390  HAVSEN spoelbak, 2 bakken en zichtbare voorzijde 169,- 903.592.16
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De HAVSEN spoelbak in prachtige 
traditionele stijl is verkrijgbaar in drie 
uitvoeringen: met één of twee bakken 
en een zichtbare voorzijde en als 
inzetspoelbak met één bak. 

PH152391   HAVSEN spoelbak, 2 bakken en zichtbare voorzijde 169,- 903.592.16

PE671655

HAVSEN spoelbak, 2 bakken 
en zichtbare voorzijde 199,- 
Geschikt voor kastelementen van 
80 cm breed. Keramiek. 82×48 cm. 
Wit. 792.502.65

PE671644

HAVSEN spoelbak, 1 bak 99,- 
Geschikt voor kastelementen 
van min. 60 cm breed. Keramiek. 
53×47 cm. H 20 cm. Wit. 
392.537.13

PE671651

HAVSEN spoelbak met zichtbare 
voorzijde 159,- Geschikt voor 
kastelementen van 60 cm breed. 
Keramiek. 62×48 cm. Wit. 
192.537.14
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VADHOLMA KEUKENOPBERGERS

Wat je favoriete stijl ook is, met IKEA maak je een keuken 
die helemaal jou is. Voor een traditionele look zijn de 
VADHOLMA keukenopbergers een ideale keuze, met bruin 
gebeitst essen voor een stukje natuur met een warme 
uitstraling. Deze kasten zijn trouwens geïnspireerd op de 
stijl van bakkers- en slagerswinkels van vroeger. 

Het keukeneiland heeft die authentieke slagersbloklook, 
ook al is het gemaakt van spaanplaat met een laag 
massief eiken eroverheen. Het oogt en voelt aan als 
massief hout, maar dan met verbeterde eigenschappen: 
het buigt en barst minder snel. Bovendien kan je het 
afschuren en opnieuw inoliën of beitsen, net als een 
werkblad in massief hout. Aan het keukeneiland kan 
je een rek toevoegen om er het perfecte mise-en-
placestation van te maken: je kan er haken aan hangen 
voor keukengerei, zodat je overal makkelijk aan kan 
terwijl je bezig bent. 

De VADHOLMA serie heeft ook kasten met uitneembare 
planken en ladeblokken om je opbergruimte optimaal in 
te richten. Er is zelfs een wijnrek dat de flessen veilig op 
hun plaats houdt. 

PH152397  VADHOLMA serie. Keukeneiland met rek 479,- 592.762.28
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De VADHOLMA keukenopbergers zijn 
een stukje natuur met een warme 
uitstraling. De open kasten zijn gemaakt 
van gebeitst essen en het keukeneiland 
heeft een eiken werkblad. 

PH152395  VADHOLMA keukeneiland 399,- 203.591.54PH152394  VADHOLMA serie. Wijnrek 60,-/st. 903.743.30  Ladeset 80,- 503.743.32
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PE658804

VADHOLMA wijnrek 60,- Gebeitst, blank 
gelakt essen fineer. 40×37 cm. H 40 cm. 
Bruin/gebeitst essen. 903.743.30

PE658800

VADHOLMA open opberger 60,- 
Gebeitst, blank gelakt essen fineer.  
20×37 cm. H 60 cm. Bruin/gebeitst essen. 
603.743.41

PE658802

VADHOLMA open opberger 70,- Gebeitst, 
blank gelakt essen fineer.  20×37 cm. 
H 80 cm. Bruin/gebeitst essen. 203.743.38

PE658798

VADHOLMA open opberger 50,- 
Gebeitst, blank gelakt essen fineer. 
20×37 cm. H 40 cm. Bruin/gebeitst essen. 
603.743.36

PE680793

VADHOLMA keukeneiland 399,- Barkrukken met een 
zithoogte van 63 cm passen perfect bij dit keukeneiland. 
Geolied eiken en afgewerkt met verf.  126×79 cm. H 90 cm. 
Zwart/eiken. 203.591.54

PE681763

VADHOLMA rek voor keukeneiland 
80,- Gepoederlakt staal. 143×32 cm. 
H 146 cm. Zwart. 804.023.81

PE658791

VADHOLMA ladeset 80,- Soepel lopende 
lades met blokkeerstuk. De laatste 
centimeters sluiten vanzelf. Gebeitst, blank 
gelakt essen fineer. 40×37 cm. H 40 cm. 
Bruin/gebeitst essen. 503.743.32



NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

IKEA PERSDOSSIER / AUGUSTUS 2018 / 23

VESLÖS VLOERKLEED

Combineer klassieke strepen met zwart-wit, en kijk: 
daar is het VESLÖS vloerkleed. Designer Synnöve Mork, 
die bekendstaat voor haar strepenmotieven, heeft een 
slijtvast, vuilafstotend vloerkleed ontworpen, dat dan 
ook perfect is voor zones met veel passage, zoals de hal. 
Dit wollen vloerkleed is aan beide zijden gestreept, dus 
je kan het omdraaien zodat het nog langer meegaat. De 
tapijten worden met de hand gemaakt in het kader van 
een IKEA initiatief in India en Bangladesh dat bedreven 
ambachtslui goede werkomstandigheden en een eerlijk 
loon biedt.

PH152438  VESLÖS vloerkleed, glad geweven 69,90 804.187.06

PE687248

VESLÖS vloerkleed, glad 
geweven 69,90 100% Zuivere 
scheerwol.  80×200 cm. Zwart/wit 
gestreept. 804.187.06
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Het handgeweven VESLÖS vloerkleed 
met zijn klassieke strepen die in de 
meeste interieurs passen is vuilafstotend 
en slijtvast. 

PH152437  VESLÖS vloerkleed, glad geweven 69,90 804.187.06

PH152436  VESLÖS vloerkleed, glad geweven 69,90 804.187.06



NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

IKEA PERSDOSSIER / AUGUSTUS 2018 / 25

BESTÅ VASSVIKEN FRONT 

Kasten zijn misschien vooral functioneel, maar daarom 
hoeven ze er niet saai uit te zien. Neem nu de nieuwe 
modieuze deur voor het BESTÅ systeem. Met haar 
zeshoekmotief op een witte achtergrond creëert de  
VASSVIKEN deur een driedimensionaal effect dat haast 
hypnotiserend werkt in de woonkamer of werkruimte. 
Bovendien kan je verschillende kasten naast elkaar 
zetten: het motief loopt perfect door. In combinatie 
met de nieuwe STALLARP en SULARP poten in glanzend 
chroom maak je makkelijk strakke, stijlvolle kasten. Kies 
tussen gewone poten of U-vormige onderstellen. 

PH152383  BESTÅ opbergcombinatie met deuren 180,- Wit/Vassviken/Sularp wit. 892.669.49
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Met het VASSVIKEN front met 
zeshoekmotief geef je je BESTÅ 
een trendy update. 

PH152380 VASSVIKEN deur 30,-/st. 004.142.55

PE686790

BESTÅ opbergcombinatie met 
deuren 180,- Afgewerkt met verf 
en folie. 120×40 cm. H 74 cm.  
Wit/Vassviken/Sularp wit. 
892.669.49  
Wit/Vassviken/Stallarp wit. 
492.666.30

PE675405

VASSVIKEN ladefront 15,- 
Afgewerkt met verf. 60×26 cm. 
Wit. 604.142.57

PE675409

VASSVIKEN deur 30,- Afgewerkt 
met verf. 60×64 cm. Wit. 
004.142.55

PE765407

VASSVIKEN deur/ladefront 25,- 
Afgewerkt met verf. 60×38 cm. 
Wit. 804.142.56
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LANTLIG LAMPEN VOOR 
KINDEREN

Kies voor speelse en toch elegante verlichting in de 
kinderkamer met de LANTLIG lampen voor kinderen. Dat 
is precies wat je krijgt met het traditionele metalen frame 
met stoffen lampenkap en gekleurde houten bollen. En 
wat nog belangrijker is: alle kinderenlampen bij IKEA 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Zo zit de 
lichtbron altijd veilig afgeschermd en kunnen er geen 
kleine onderdeeltjes loskomen. Zo is er genoeg licht om 
volop te blijven spelen! 

PH152405  LANTLIG lampen. Led-bureaulamp 34,99/st. Incl. recyclagebijdrage. 003.254.95   
Led-tafellamp 34,99/st. Incl. recyclagebijdrage. 803.254.77
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De LANTLIG bureaulamp verlicht de 
kinderkamer met een uniek design 
dat een traditioneel frame combineert 
met een speelse toets. 

PH152403  LANTLIG led-bureaulamp 34,99 Incl. recyclagebijdrage. 003.254.95

PE674673

LANTLIG led-tafellamp 
34,99 Incl. ledlichtbron. Incl. 
recyclagebijdrage. Massief hout en 
staal afgewerkt met verf. H 23 cm. 
IKEA. Model B1801 Lantlig. Deze 
armatuur is geschikt voor lampen 
van energieklassen A++ tot D. 
Grijs. 803.254.77

PE674694

LANTLIG led-wandlamp 
34,99 Incl. ledlichtbron. Incl. 
recyclagebijdrage. Massief hout 
en staal afgewerkt met lak. 
Lampenkap Ø11 cm. H 20 cm. 
IKEA. Model V1801 Lantlig. Deze 
armatuur is geschikt voor lampen 
van energieklassen A++ tot D. 
Grijs. 903.254.86

PE676067

LANTLIG led-bureaulamp 
34,99 Incl. ledlichtbron. Incl. 
recyclagebijdrage. Massief hout 
en staal afgewerkt met verf. 
Lampenkap Ø11 cm. H 33 cm. 
IKEA. Model A1801 Lantlig. Deze 
armatuur is geschikt voor lampen 
van energieklassen A++ tot D. 
Grijs. 003.254.95
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HANNALENA GORDIJNEN 

De keuze voor een gordijn is soms niet alleen gebaseerd 
op hoe het oogt en aanvoelt, maar ook op het voordeel 
voor het milieu. HANNALENA gordijnen zijn gemaakt 
van gerecycleerde petflessen die anders op de afvalberg 
dreigen te eindigen. Bovendien wordt om de gordijnen 
te verven een milieuvriendelijkere techniek gebruikt 
waarvoor minder water en chemicaliën nodig zijn. Dit 
product is slechts één voorbeeld van hoe wij op onderzoek 
uitgaan om innovatie te combineren met duurzaamheid. 

De gordijnen hebben een aantrekkelijke textuur en 
werken met een flexibel ophangsysteem: je kan ze 
direct aan de roede hangen of haken en gordijnringen 
gebruiken. Ze maken het donkerder in de kamer maar 
houden niet al het licht tegen. Zo bieden ze privacy en 
omlijsten ze het raam in trendy lichtroze of grijs. 

PH152419  HANNALENA gordijnen 29,99/paar Lichtroze. 704.095.47  Grijs. 504.108.77
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Weten dat die leuke roze kleur van het 
HANNALENA gordijn verkregen is met 
een milieuvriendelijkere verftechniek 
en dat de stof zelf gemaakt is van 
gerecycleerde petflessen geeft een 
extra goed gevoel. 

PH152418  HANNALENA gordijnen  29,99/paar Lichtroze. 704.095.47

PE670815

HANNALENA gordijnen 
29,99/paar 100% polyester. 
145×250 cm. Grijs. 504.108.77

PE672468

HANNALENA gordijnen 
29,99/paar 100% polyester. 
145×250 cm. Lichtroze. 704.095.47
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TOVSIPPA DEKBEDOVERTREK

Het lijkt wel alsof bloemen van een zomerse weide zijn 
overgewaaid naar het TOVSIPPA dekbedovertrek. De 
bloemenprint zorgt voor een rustgevend gevoel in de 
slaapkamer, inclusief speels tintje. Je kan kiezen tussen 
een overtrek met witte of lichtgroene ondergrond, voor 
een zachte toets in je slaapomgeving, gemaakt van 
100% katoen uit duurzamere bronnen. 

PH152415  TOVSIPPA 1-persoonsdekbedovertrek 14,99/set Wit/bloemenmotief. 703.996.47
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Op het TOVSIPPA dekbedovertrek lijken 
de bloemen te dansen in een zacht 
briesje, voor een fris en luchtig gevoel 
in de slaapkamer.

PH152410  TOVSIPPA 1-persoonsdekbedovertrek 14,99/set Wit/bloemenmotief. 703.996.47
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PH152408  TOVSIPPA 1-persoonsdekbedovertrek 14,99/set Wit/bloemenmotief. 703.996.47

PE671435

TOVSIPPA 
1-persoonsdekbedovertrek 
14,99/set 100% katoen. 
150×200 cm/50×60 cm. Groen/
bloemenmotief. 204.169.13

PE665244

TOVSIPPA 
1-persoonsdekbedovertrek 
14,99/set 100% katoen. 
150×200 cm/50×60 cm. Wit/
bloemenmotief. 703.996.47
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KAPASTER PLAID

Om je knus in te wikkelen, of om de zitbank te verfraaien: 
in ieder geval haal je met de KAPASTER plaid een warm, 
gezellig gevoel in huis. Voor het unieke motief in roze en 
ecru vond designer Siri Skillgate inspiratie in de natuur:

“Toen men mij vroeg een driedimensionaal motief te 
ontwerpen voor de KAPASTER plaid, keek ik naar de 
natuur voor inspiratie. Herken je de structuur van 
boomschors in het patroon? Het was een hele uitdaging 
om het motief precies de juiste schaal te geven, zodat 
het driedimensionaal zou aanvoelen zonder dat het 
weefproces te complex werd. Ik ben heel blij met het 
subtiele resultaat, dat wordt versterkt door de combinatie 
van melangekleur en effen wit garen. De plaid is geen 
krachtig accent maar een discrete aanvulling op je 
interieur.”

PH152422  KAPASTER plaid 19,99 104.025.82
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Met zijn subtiele motief in ecru en roze 
voegt de KAPASTER plaid een delicate 
toets toe aan je interieur. 

PH152427  KAPASTER plaid 19,99 104.025.82

PH152425  KAPASTER plaid 19,99 104.025.82
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PH152426  KAPASTER plaid 19,99 104.025.82

PE674352

KAPASTER plaid 19,99 
72% katoen/23% viscose/
rayon/5% polyester. 130×170 cm. 
Ecru/roze. 104.025.82



NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

IKEA PERSDOSSIER / AUGUSTUS 2018 / 37

ELDTÖREL & SKÄGGÖRT 
KUSSENOVERTREKKEN &
HARÖRT KUSSEN

Het juiste kussen is dé finishing touch voor een zitbank 
of bed. Deze maand introduceren we het SKÄGGÖRT 
kussenovertrek met goudkleurige stippen voor wat 
sprankeling in huis, en de opgestikte details van het 
HARÖRT kussen in grijze ramie maken dat het een 
genoegen is om vast te pakken. De verfstreken op 
het ELDTÖREL kussenovertrek geven je interieur een 
modieuze toets. De Zweedse designer Inga Leo liet zich 
bij het ontwerp van ELDTÖREL inspireren door de rust en 
harmonie in de natuur: 

“Ik ben designer en kunstenaar en creëer het liefste vrijuit 
met gebruik van verschillende media. Toen ik gevraagd 
werd om op basis van mijn schilderijen textielmotieven 
te ontwerpen vond ik dat een interessante uitdaging. Ik 
vind vaak inspiratie in de natuur hier in het Zuid-Zweedse 
Småland. Voor het ELDTÖREL kussenovertrek maakte ik 
gebruik van een aquarelmotief, uit een schilderij van een 
stille avond aan het meer toen de zon net onder was.” 

PH152411  ELDTÖREL kussenovertrek 4,99/st. Roze/veelkeurig. 904.025.83  SKÄGGÖRT kussenovertrek
4,99/st. Wit/goudkleur. 404.155.40  HARÖRT kussen 19,99/st. Grijs. 004.094.85
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Fris je interieur op met het ELDTÖREL 
kussenovertrek geïnspireerd op een aquarel 
of met de sprankelende persoonlijkheid 
van het SKÄGGÖRT overtrek. 

PH152412  SKÄGGÖRT kussenovertrek 4,99/st. 404.155.40PH152414  ELDTÖREL kussenovertrek 4,99 904.025.83
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Zijn interessante textuur heeft het 
HARÖRT kussen te danken aan het 
gebruik van ramie, een natuurlijk 
materiaal, in combinatie met het 
opgestikte motief. 

PH152413  HARÖRT kussen 19,99 004.094.85

PE665526

ELDTÖREL kussenovertrek 
4,99 Je kan makkelijk de look 
veranderen want de beide kanten 
hebben verschillende dessins. 
100% katoen. 50×50 cm. Roze/
veelkeurig. 904.025.83

PE677607

HARÖRT kussen 19,99 Hoes: 
100% ramie. Vulling: 100% 
eendenveren. 40×65 cm. Grijs. 
004.094.85

PE670778

SKÄGGÖRT kussenovertrek 
4,99 100% katoen. 50×50 cm.  
Wit/goudkleur. 404.155.40
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SKÄGGÖRT STOF

Maak de ontwerper of interieurspecialist in jou wakker 
met de SKÄGGÖRT stof! Deze stof met haar opvallende 
zwart-witmotief is perfect om unieke interieurstukken 
mee te maken, zoals wandversiering of gordijnen. Het 
bolletjesmotief is overigens ook net klein genoeg om te 
passen op kussenovertrekken, tafellakens en servetten. 
Laat niets je creativiteit nog stelpen, want op deze stof 
mag je in elk opzicht trots zijn: ze is gemaakt van 100% 
katoen uit duurzamere bronnen. Dat wil zeggen dat het 
katoen ofwel gerecycleerd is ofwel geteeld werd met 
minder water, mest en pesticiden, met bovendien een 
verhoogde winstmarge voor de boeren. 

PH152420  SKÄGGÖRT stof 5,-/m 204.167.29
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Stijger met stip in de creatieve stoffen: 
met haar opvallende zwart-witmotief 
zet de SKÄGGÖRT stof je vast aan tot 
de wildste creaties!

PH152421  SKÄGGÖRT stof 5,-/m 204.167.29

PE682857

SKÄGGÖRT stof 5,-/m 100% 
katoen. B 150 cm. Wit/zwart. 
204.167.29
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EBBALISA GORDIJN

Gordijnen kan je niet alleen aan het raam gebruiken, 
maar ook als wandversiering of kamerverdeler. Het  
EBBALISA gordijn past in uiteenlopende stijlen, dankzij 
het klassieke monochrome motief gedrukt op 100% 
katoen uit duurzamere bronnen. Hang het voor het raam 
voor wat meer privacy, terwijl het toch ook voldoende 
licht doorlaat.  

PH152416  EBBALISA gordijnen 24,99/paar 104.108.55
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Door hun klassieke look van zwarte 
stippellijnen op een witte achtergrond 
combineren de EBBALISA gordijnen 
heel makkelijk.

PH152416  EBBALISA gordijnen 24,99/paar 104.108.55

PE672332

EBBALISA gordijnen 24,99/paar 
100% katoen. 145×250 cm. Wit/
zwart. 104.108.55
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TÄRNABY TAFELLAMP

De juiste verlichting helpt echt de sfeer te bepalen. Kijk 
maar naar de TÄRNABY tafellamp. Die is geïnspireerd op 
de kerosinelampen van weleer en stuurt de geest terug in 
de tijd, wat je ertoe aanzet wat gas terug te nemen. Ze is 
onder meer gemaakt van metaal en mondgeblazen glas, 
met messingkleurige details en een snoer van textiel. En 
met behulp van een dimbare lamp kan je net als bij een 
kerosinelamp de lichtsterkte aanpassen. 

PH152407 TÄRNABY tafellamp 19,99 Incl. recyclagebijdrage. 603.238.94
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De TÄRNABY tafellamp met haar fraaie 
messingkleurige details is gemaakt van 
metaal en mondgeblazen glas. 

PH152406  TÄRNABY tafellamp 19,99 Incl. recyclagebijdrage. 603.238.94

PE670199

TÄRNABY tafellamp 19,99 
Incl. recyclagebijdrage. Kan 
enkel gebruikt worden met 
dimbare ledlichtbronnen. Staal 
en glas. H 25 cm. IKEA. Model 
B1709 TÄRNABY. Deze armatuur 
is geschikt voor lampen van 
energieklassen A++ tot D. 
603.238.94
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GLITTRIG KANDELAARS

Creëer dagelijks schitterende momenten met GLITTRIG 
kandelaars. Dit ontwerp van Ingegerd Råman in ivoor- en 
goudkleur is klassiek en tegelijk opvallend. 

PH152446  GLITTRIG kandelaar, set van 3 19,99 203.941.38
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De kleuren ivoor en goud komen in de 
GLITTRIG kandelaars samen tot een 
gevoel van eenvoudige elegantie. 

PH152462  GLITTRIG kandelaar, set van 3 19,99 203.941.38

PE685230

GLITTRIG kandelaar, 
set van 3 19,99 Roestvrij staal 
en gepoederlakt staal. Ivoor/
goudkleur. 203.941.38
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VATTENKRASSE GIETER

De planten water geven wordt vanzelf een  
sierlijke handeling met de VATTENKRASSE gieter die 
even decoratief als functioneel is. Hij is gemaakt van 
koolstofstaal afgewerkt in ivoor- en goudkleur en mag 
gerust gezien worden. Verstop hem dus niet in de kast, 
maar laat hem naast de planten schitteren als decoratief 
voorwerp. 

PH152451  VATTENKRASSE gieter 9,99 403.941.18
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De VATTENKRASSE gieter is een 
volwaardig decoratief element 
dat gerust tussen de planten 
mag blijven staan. 

PH152450  VATTENKRASSE gieter 9,99 403.941.18

PE686847

VATTENKRASSE gieter 9,99 
Gepoederlakt staal. 0,9 L. Ivoor/
goudkleur. 403.941.18
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GRADVIS SIERPOTTEN

Geef de planten een make-over in pastel met de  
GRADVIS sierpotten. De kleinere roze en grotere grijze 
aardewerken potten hebben een geribbeld oppervlak dat 
leuk aanvoelt en oogt. Ze zorgen voor een decoratieve 
toets die de charme van de planten zelf niet overstemt 
maar integreert in de zachte look van dit seizoen. 

PH152449  GRADVIS sierpotten. Sierpot 3,99/st. H 12 cm. Roze. 103.915.31  
Sierpot 5,99/st. H 15 cm. Grijs. 703.915.33
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De geribbelde structuur van de GRADVIS 
sierpotten creëert een prachtig visueel 
en voelbaar effect. 

PH152448  GRADVIS sierpot 5,99/st. H 15 cm. Grijs. 703.915.33

PE0686845

GRADVIS Sierpot 5,99 Gelazuurd 
aardewerk. Max. diameter 
bloempot 15 cm. H 15 cm. Grijs. 
703.915.33

PE686849

GRADVIS sierpot 3,99 Gelazuurd 
aardewerk. Max. diameter 
bloempot 12 cm. H 12 cm. Roze. 
103.915.31
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EVEDAL LAMPEN

Ook los van hun functie kunnen lampen gewoon mooi zijn. 
Zoals het Scandinavische design van de EVEDAL lampen, 
gemaakt van authentieke, eerlijke materialen. De Britse 
designer Aaron Probyn combineerde een dubbellagige 
glazen lampenkap met een marmeren voet en details in 
messing. Hij vertelt:
 
“Ik wil altijd producten creëren die zowel qua vorm als 
qua materiaal tijdloos en authentiek aandoen. Voor de 
EVEDAL serie haalde ik mijn inspiratie in Scandinavisch 
design uit het midden van de 20ste eeuw. Het 
kenmerkendste element van de lamp is de lampenkap in 
gekleurd glas waarin het licht gevat is. Dat geeft de lamp 
volgens mij een pure, poëtische look.” 

Beide uitvoeringen geven zacht licht. De tafellamp is 
dimbaar en de hanglamp werkt met een slim, aanpasbaar 
ophangsysteem om het licht precies goed te krijgen.

PH152398  EVEDAL hanglamp 149,- Incl. recyclagebijdrage. 903.612.57   
EVEDAL tafellamp, globe 99,90 Incl. recyclagebijdrage. 003.579.38
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De dubbellagige glazen lampenkap van 
de EVEDAL hanglamp zorgt voor zachte, 
sfeervolle verlichting.

PH152400  EVEDAL hanglamp 149,- Incl. recyclagebijdrage. 903.612.57
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De EVEDAL tafellamp valt op door 
haar bolvorm en heeft op de voet 
een discrete dimknop. 

PH152402  EVEDAL tafellamp, globe 99,90  
Incl. recyclagebijdrage. 003.579.38

PH152399  EVEDAL tafellamp, globe 99,90 Incl. recyclagebijdrage. 003.579.38
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De details in messing en het textiel- 
snoer vervolledigen het uitgekiende 
design van de EVEDAL lampen. 

PH152401  EVEDAL hanglamp 149,- Incl. recyclagebijdrage. 903.612.57

PE680332

EVEDAL tafellamp, globe 
99,90 Incl. ledlichtbron. Incl. 
recyclagebijdrage. Dimbaar. Glas 
en marmer.  Lampenkap B 28 cm. 
H 39,4 cm. IKEA. Model B1706 
Evedal. Deze armatuur is geschikt 
voor lampen van energieklassen 
A++ tot D. Grijs. 003.579.38

PE676944

EVEDAL hanglamp 149,- Incl. 
recyclagebijdrage. Glas en 
vermessingd staal.  Ø28 cm. 
H 26 cm. IKEA. Model T1733 
EVEDAL. Deze armatuur is geschikt 
voor lampen van energieklassen 
A++ tot D. Grijs. 903.612.57



NIEUW BIJ IKEA, AUGUSTUS

IKEA PERSDOSSIER / AUGUSTUS 2018 / 56

GREJIG SCHOENENREK

Ook geen fan van die rommelige hoop schoenen aan de 
deur? Het kan anders! Met het GREJIG schoenenrek maak 
je optimaal gebruik van de verticale opbergruimte in de 
hal of in de garderobekast. Op elk rek passen drie paar 
schoenen en bovendien kan je tot drie rekken op elkaar 
stapelen. Het GREJIG schoenenrek is slijtvast en bestand 
tegen vocht, en de prijs is ook mooi meegenomen!

PH152467 GREJIG schoenenrek 2,99/st. 403.298.68
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Bouw een huis voor je schoenen 
met de GREJIG schoenenrekken: 
ze zijn slijtvast, bestand tegen 
vocht en stapelbaar per drie. 

PH152466  GREJIG schoenenrek 2,99/st. 403.298.68

PE677782

GREJIG schoenenrek 2,99 
Gepoederlakt staal. 58×27 cm. 
H 17 cm. 403.298.68
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BROR SERIE

Deze stellingkasten voor zwaar gebruik in de hobbykamer 
of de garage zien er zo patent uit dat je ze misschien ook 
in de rest van de woning wil zetten, of op een overdekt 
balkon. De ambitie tijdens de ontwikkeling van de BROR 
serie was om de sterkste IKEA stellingkasten tot nu toe 
te maken, met een strak industrieel design dat er een 
stijlvolle toevoeging voor elke ruimte van maakt.  

De BROR serie is gemaakt van verzinkt gepoederlakt 
staal en bestaat uit stellingkasten, een kast met deuren 
en een roltafel met houten werkblad. Je kan een 
combinatie bouwen op maat van je behoeften, voor een 
geheel dat bestand is tegen vocht, stof en zware lasten. 
De breedste, diepste planken kunnen tot 130 kg dragen, 
de kleinste kunnen 70 kg aan. Dat wil zeggen dat je 
er zonder problemen banden en zware bloempotten op 
kwijt kan. Een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van 
BROR was het uittesten van de stellingkasten. Ingenieur 
productontwikkeling Philip Nedergaard licht toe: 

“We creëerden zelf een aantal worstcasescenario’s door 
de planken te bedelven onder stapels zakken beton, om 
zeker te zijn dat de kasten bijna om het even wat kunnen 
dragen.”  

Het resultaat zijn hardwerkende meubels met een 
prijskaartje dat niet op je portemonnee weegt.

PH152472  BROR serie. 1 element/planken 110,- 092.726.71  Roltafel 99,90 603.338.50
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De stevige BROR stellingkasten in zwart 
metaal zijn bestand tegen zware lasten 
en dus ideaal voor de hobbykamer, de 
garage of andere opbergplekken. 

PH152469  BROR 1 element/planken 110,-092.726.71

PH152470  BROR 1 element/planken 110,- 092.726.71
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Het houten werkblad van de BROR 
roltafel geeft dit opbergsysteem voor 
zwaar gebruik een lichtere toets. 

PH152468  BROR roltafel 99,90 603.338.50

PE682232

BROR kast met 2 deuren 99,90 
Verzinkt en gepoederlakt staal. 
76×40 cm. H 66 cm. Zwart. 
503.000.15

PE682235

BROR roltafel 99,90 Grenen 
triplex en gepoederlakt staal. 
85×55 cm. H 88 cm. Zwart/hout. 
603.338.50

PE688382

BROR 1 element/planken 
110,-Grenen triplex en 
gepoederlakt staal. 85×55 cm. 
H 190 cm. Zwart. 092.726.71
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