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NIEUW BIJ IKEA IN FEBRUARI

hanglamphanglamp

ZO ZIET FEBRUARI ERUIT BIJ IKEA

Deze maand lanceren we een reeks artikelen waarmee het 
er in het dagelijks leven speelser aan toegaat. We pakken 
het dit seizoen modern aan, met kleurblokken, vormen die 
uitblinken in eenvoud en materiaalexperimenten. 

We hebben een nieuwe zitbank die bestaat uit modules 
die je simpelweg aan elkaar haakt, compleet met vrolijke 
hoezen, plus twee tafeltjes en een knappe hanglamp die 
opvalt door zijn moderne design. 

Jonge ouders kunnen we blij maken met nieuwe 
babymeubels, een collectie babytextiel en kindermatrassen, 
stuk voor stuk met een ontwerp dat in het teken van de 
kindveiligheid staat. De badkamer mag zich verheugen op 
een assortiment water- en energiebesparende douches. 
Andere niet te missen nieuwkomers zijn onder meer een 
assortiment klokken met nieuwe functies en producten 
voor koffiepauzes en theekransjes waarmee de dagelijkse 
sleur een tikkeltje vrolijker en lekkerder wordt! 

PH148165

 VÄXJÖ hanglamp 29,99 

BURVIK bijzettafel 29,99

STOLPA klok 14,99

KRUX bureaulamp € 0.00
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PH148148

BURVIK BIJZETTAFEL

Je kan er niet naast kijken: het BURVIK tafeltje geeft 
de designfactor in de woonkamer een stevige boost. De 
handgreep maakt onlosmakelijk deel uit van de hippe 
look en maakt dat je het tafeltje makkelijk met één hand 
verplaatst. Die draagbaarheid is precies wat designer 
Mikael Axelsson in gedachten had toen hij de tafel 
ontwierp: 

“Als er één ding is dat het BURVIK tafeltje voor mij moet 
zeggen, is het ‘Verplaats mij!’. Terwijl ik eraan werkte, was 
ik bezig met hoe ons leven en onze woningen er vandaag 
uitzien – flexibel, actief en allesbehalve statisch – en ik 
wilde een meubel maken dat je makkelijk kan optillen 
en ergens anders neerzetten, zodat je het voor veel 
verschillende dingen kan gebruiken. Het idee is simpel: 
waar en wanneer je ook iets wil kunnen neerPootgen, 
staat BURVIK voor je klaar.” 

Het tafeltje is verkrijgbaar in zwart, rood en wit met 
berken. 

Het BURVIK tafeltje geeft de designfactor in de woonkamer 
een stevige boost. De grote gestileerde handgreep maakt 
het uiterst draagbaar. 

BURVIK bijzettafel 29,99/st. Rood. 803.403.88  Wit. 603.403.89  Zwart. 703.403.84  
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PH148155

BURVIK bijzettafel 29,99 Wit. 603.403.89 

Het tafelblad van het BURVIK tafeltje heeft extra hoge 
randen, zodat je spullen er niet afglijden wanneer je 
de tafel verplaatst. 

PE658472

BURVIK bijzettafel 29,99 
Gebeitst, blank gelakt houtfineer 
en gepoederlakt staal. Ø38 cm. 
H 45 cm (inclusief handgreep 
78 cm). Zwart. 703.403.84

PE658473

BURVIK bijzettafel 29,99 Blank 
gelakt houtfineer en gepoederlakt 
staal. Ø38 cm. H 45 cm (inclusief 
handgreep 78 cm). Wit. 
603.403.89

PE658474

BURVIK bijzettafel 29,99 
Gebeitst, blank gelakt houtfineer 
en gepoederlakt staal. Ø38 cm. 
H 45 cm (inclusief handgreep 
78 cm). Rood. 803.403.88
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GRANBODA GENESTE 
BIJZETTAFELS

Zowel samen als apart zorgen de GRANBODA bijzet tafels 
(set van 3) voor extra afzetoppervlak wanneer je het 
nodig hebt. Je kan ze als drie aparte tafeltjes gebruiken 
of combineren tot één salontafel. En omdat ze precies in 
elkaar passen, zijn ze ideaal voor kleine woonruimtes. Het 
tafeloppervlak is slijtvast en makkelijk schoon te maken, 
en het blad van het kleinste tafeltje heeft opstaande 
randen, zodat je bijvoorbeeld de afstandsbediening of 
kleine prulletjes kan wegstoppen.

Krijg er extra oppervlak en onverwachte opbergruimte bij 
met de GRANBODA set bijzettafels: te gebruiken als drie 
afzonderlijke tafeltjes of in elkaar geschoven om ruimte 
te besparen. 

PH148149

GRANBODA 3-delige set bijzettafeltjes 59,90 503.511.75
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PH148156

Het kleinste tafeltje kan ook als geheim opbergvak 
dienen om dingen binnen handbereik te verstoppen.

GRANBODA 3-delige set bijzettafeltjes 59,90 503.511.75

PE661886

GRANBODA 3-delige set 
bijzettafeltjes 59,90 
Gepoederlakt staal en plastic. 
48×33 cm. H 46 cm. 48×37 cm. 
H 48 cm. 48×40 cm. H 50 cm. 
503.511.75



NIEUW BIJ IKEA IN FEBRUARI

IKEA PERSKIT / FEBRUARI 2018 / 8

PH148150

HÄLLAN KAST

In kantooromgevingen zonder eigen kamers of bureaus 
is de HÄLLAN kast ideaal om persoonlijke spullen in 
op te bergen. Met deze eenvoudige, tijdloze metalen 
kastjes kan je kleine en grote combinaties maken, en 
je kan er eventueel ook poten onder zetten. Omdat ze 
van metaal gemaakt zijn, zijn ze bovendien slijtvast en 
magnetisch, en je kan de onderdelen aan het einde van de 
levenscyclus van de kast scheiden voor recyclage. De kast 
is goedgekeurd voor kantoorgebruik maar past even goed 
in de werkkamer thuis of zelfs in de hal als onderkomen 
voor sjaals, mutsen e.d. 

Berg persoonlijke spulletjes op in de tijdloze HÄLLAN 
metalen kast. Stem je combinatie af op je opbergbehoeften 
(groot of klein) op kantoor of thuis. 

HÄLLAN serie. Kast 40,-/st. 45×47 cm. H 50 cm. 503.637.29  Kast 45,-/st. 45×47 cm. H 75 cm. 403.636.21 
Poot 10,-/st. 45×2 cm. H 28 cm. 103.636.32
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PH148157

Je kan de HÄLLAN kast met een hangslot gebruiken 
en de deur personaliseren met magneten. 

HÄLLAN kast 45,- 45×47 cm. H 75 cm. 403.636.21

PE659669

HÄLLAN kast 45,- Gepoederlakt 
staal.  45×47 cm. H 75 cm. Wit. 
403.636.21

PE659666

HÄLLAN kast 40,- Gepoederlakt 
staal.  45×47 cm. H 50 cm. Wit. 
503.637.29

PE659664

HÄLLAN poot 10,- Gepoederlakt 
staal.  45×2 cm. H 28 cm. Wit. 
103.636.32
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KUNGSHAMN  
MODULAIRE ZITBANK

Bij veel mensen thuis is de sofa het middelpunt en het 
favoriete meubel, en meteen ook een van de grootste 
investeringen, zowel financieel als in termen van de ruimte 
die hij inneemt. De KUNGSHAMN modulaire zitbank stel 
je samen uit modules: het aantal verschillende maten en 
configuraties is eindeloos. Designer Mikael Axelsson licht 
het idee achter de zitbank toe: 

“Ik wilde een zitbank maken die onze huidige manier 
van leven weerspiegelt, in flexibele maar vaak kleine 
woonruimtes waar de dingen soms snel veranderen. Met 
de modules maak je precies de zitbankcombinatie die 
jij wil, en wanneer nodig pas je haar aan. Om de prijs 
omlaag te krijgen, hebben we aan de verpakking gewerkt 
en de afmetingen perfect afgestemd om het meubel op 
de efficiëntst mogelijke manier te vervoeren zonder in te 
boeten op comfort of kwaliteit.” 

De 1-zits-, hoek- en voetenbankmodules haken in elkaar, 
zodat je de configuratie altijd makkelijk aanpast aan de 
behoeften. Met de voetenbankmodule kan je bovendien 
een sofacombinatie met een open uiteinde maken, of 
gebruik hem als losstaand stuk, gewoon… om je voeten 
op te leggen. 

Met hoezen in drie verschillende kleuren – effen roze, 
beige en roze met ruitenmotief – ga je voluit op de 
modulaire toer. En van deze snoezige zitbank wordt zelfs 
je portemonnee een beetje vrolijk! 

Ga creatief aan de slag met de KUNGSHAMN 
zitbankmodules die je makkelijk aan elkaar haakt tot 
een zitbankconfiguratie op maat van je woonkamer en je 
portemonnee! 

PH148174

KUNGSHAMN modulaire 3-zitsbank 599,- Idekulla roze/Yttered veelkleurig. 392.750.79
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Met de roze hoes met ruitenmotief geef je je KUNGSHAMN 
modulaire zitbank een extra vrolijke touch. 

PH148154

KUNGSHAMN modulaire voetenbank 100,- Yttered veelkleurig. 592.481.98
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PH148220

TORRILD VLOERKLEED

Een vloerkleed kan als visueel sluitstuk van je interieur 
dienen. Het laagpolige TORRILD vloerkleed doet dat met 
de speelse charme van een modern motief in lichtroze, 
mosterdgroen, beige, taupe en groengrijs ontworpen door 
Paulin Machado. Het is een betaalbare manier om een 
ruimte op te fleuren!

Doe de vloer opleven met het TORRILD vloerkleed met 
een speels motief in hippe kleuren, ontworpen door Paulin 
Machado. 

TORRILD vloerkleed, lage pool 39,99 303.908.61
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PH148234

Met zijn modern motief van bijna-cirkels geeft het  
TORRILD vloerkleed de ruimte een speels gevoel. 

TORRILD vloerkleed, lage pool 39,99 303.908.61

PE660162

TORRILD vloerkleed, lage 
pool 39,99 100% polypropyleen. 
133×195 cm. Veelkleurig. 
303.908.61
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PH148153

JOHANNE KUSSENOVERTREK

Uit ons streven om duurzamere, heerlijk leuke producten 
te maken ontstond het JOHANNE kussenovertrek. Met zijn 
zwart-witte motief combineert dit overtrek makkelijk. Het 
is gemaakt van ongeverfde, ongebleekte 100% ramie: 
op die manier gebruiken we minder water en minder 
chemicaliën voor verfprocedés. Ramie is een slijtvast 
natuurlijk materiaal met een licht onregelmatige textuur 
die deel uitmaakt van het design van het overtrek. 

Geef je interieur een update met het duurzame JOHANNE 
kussenovertrek gemaakt van slijtvaste, natuurlijke 100% 
ramie die niet gebleekt noch geverfd is. 

JOHANNE kussenovertrek 9,99/st. 703.929.38
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PH148169

Het JOHANNE kussenovertrek is gemaakt van slijtvaste, 
natuurlijke 100% ramie met een licht onregelmatige 
textuur die deel uitmaakt van het design.  

JOHANNE kussenovertrek 9,99 703.929.38

PE652410

JOHANNE kussenovertrek 9,99  
Je kan het overtrek makkelijk 
verwijderen dankzij de rits.  
100% ramie. 65×65 cm. Naturel/zwart. 
703.929.38
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PH148214

BILLSJÖN HANDDOEKEN &
LASJÖN DOUCHEGORDIJN 

Wil je de dag met een blij gemoed starten, dan zijn de 
BILLSJÖN handdoeken en het LASJÖN douchegordijn 
een prima keuze! Ze zijn voor elkaar gemaakt, met hun 
speelse motief met maritiem thema ontworpen door 
Paulin Machado. De handdoeken in badstof zijn gemaakt 
van 100% katoen uit duurzamere bronnen en zijn zeer 
absorberend. Ze drogen snel en mogen op 60° in de was. 
Het douchegordijn wordt net als alle IKEA douchegordijnen 
waterafstotend gemaakt zonder gebruik van schadelijke 
chemicaliën. Start de dag met een schoon geweten!  

Fleur de badkamer op met de BILLSJÖN handdoeken en 
het LASJÖN douchegordijn met hun speelse motief met 
maritiem thema. 

BILLSJÖN handdoek 3,99/st. 203.773.51  BILLSJÖN badhanddoek 6,99 003.773.47  
LASJÖN douchegordijn 6,99 203.774.45
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PH148233

LASJÖN douchegordijn 6,99 203.774.45

Het speelse motief met maritiem thema van het LASJÖN 
douchegordijn is een ontwerp van Paulin Machado. 

PE657163

BILLSJÖN badhanddoek 6,99 
Beschikbaar in verschillende 
maten. 100% katoen. 70×140 cm. 
Veelkleurig. 003.773.47

PE664773

LASJÖN douchegordijn 6,99 
Te completeren met douchegordijnringen 
en een douchegordijnroede. 100% 
polyester. 180×200 cm. Veelkleurig. 
203.774.45

PE670811

BILLSJÖN handdoek 3,99 
Beschik baar in verschillende 
maten. 100% katoen. 50×100 cm. 
Veelkleurig. 203.773.51
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PH148213

BROGRUND & VALLAMOSSE  
DOUCHES

Ons assortiment uitbreiden met douches kadert in ons 
streven om de klanten alles te bieden wat ze nodig 
hebben in de badkamer. Deze maand introduceren we 
een compleet gamma van bij elkaar passende artikelen 
voor een geweldige douche-ervaring: thermostatische 
mengkranen, hoofd- en handdouches met verschillende 
sproeifuncties, volledige douchesets en beperktere kits. 

Onze douches helpen je thuis duurzamer te leven want 
ze zijn water- en energiebesparend: ze zijn uitgerust met 
een debietbeperker die het waterverbruik vermindert 
met besparingen op de water- en energierekening 
als gevolg. Bij al onze douchemengkranen kan je de 
bovenkant gebruiken om dingen op te zetten, ze hebben 
een 38°-veiligheidsknop en voorkomen dat je je verbrandt 
door de warmwatertoevoer af te sluiten wanneer er 
te weinig koud water is: veilig voor het hele gezin! De 
douchekoppen hebben 3 of 5 sproeifuncties, met effecten 
van ‘full’ tot ‘massage’.

Kies uit traditionele en moderne modellen in verschillende 
prijsklassen die echter steeds de beste waar voor je geld 
bieden: we gebruiken enkel kwaliteitsmaterialen die jaren 
gebruiksgemak garanderen. Daar zijn we zo zeker van dat 
we op alle douchemengkranen 10 jaar garantie geven en 
3 jaar op alle glijstangen en hoofd- en handdouches.

Kijk zeker eens naar ons betaalbare, water- en 
energiebesparende doucheaanbod dat uitblinkt door 
prachtig design en kwaliteit die lang meegaat, voor een 
zalige douche-ervaring voor het hele gezin. 

BROGRUND doucheset met thermostatische kraan 199,- 203.425.35 
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PH148237 PH148232

We hebben nieuwe douches in uiteenlopende 
stijlen en prijsklassen, allemaal met water- en 
energiebesparende functies. 

VALLAMOSSE doucherail met handdoucheset 19,99 103.496.60BROGRUND doucheset met thermostatische kraan 199,- 203.425.35 
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PH148151

KLÄMMIG COLLECTIE

Voor de allerkleinsten hebben we de KLÄMMIG collectie 
ontwikkeld: hiermee kunnen nieuwe ouders hun oogappeltjes 
de beste en snoezigste start geven. Het assortiment 
bestaat uit zachte handdoeken, dekbedovertrekken, een 
dekentje en een babyverzorgingsmat, stuk voor stuk 
gemaakt om warm en knus aan te voelen op de huid van je 
baby. En natuurlijk hebben al deze artikelen net als de rest 
van ons kinderassortiment het hele ontwikkelingsproces 
langs de strengste veiligheidstests doorstaan. 

“Onze vereisten zijn veel strikter dan die van de overheid 
in veel van de landen waar we onze producten verkopen”, 
zegt Irene Odd, productontwikkelaar bij IKEA Kinderland. 

Hoewel we dol zijn op kleurrijke kinderspulletjes, verbieden 
we kleurstoffen waarvan bewezen is (of nog maar 
vermoed wordt) dat ze kankerverwekkend of allergeen 
zijn, zoals disperse, directe, basische en azokleurstoffen. 
En het katoen dat we in de KLÄMMIG collectie gebruiken is 
niet enkel functioneel en veilig maar ook milieuduurzaam 
op lange termijn. Sinds 2016 komt al het katoen in ons 
assortiment uit duurzamere bronnen. Dat wil zeggen dat 
het katoen ofwel gerecycleerd is ofwel geteeld werd met 
minder water, kunstmest en pesticiden dan gewoonlijk, 
met een verhoging van de winstmarge voor de boeren.

Geef je baby de best mogelijke start in het leven 
met de KLÄMMIG collectie met zachte handdoeken, 
dekbedovertrekken, een dekentje en een 
babyverzorgingsmat, allemaal getest volgens de hoogste 
veiligheidsnormen en gemaakt van katoen uit duurzamere 
bronnen. 

KLÄMMIG serie. Handdoek met capuchon 6,99 Turkoois/rood. 403.730.74  
Dekbedovertrekset voor babybed 9,99 Rood. 003.730.09  Turkoois. 503.730.16  
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PH148166 PH148172

De KLÄMMIG handdoek met capuchon en het 
babydekbedovertrek zijn zachte, mooie toppers 
voor de babykamer. 

KLÄMMIG dekbedovertrekset voor babybed 9,99 Turkoois. 503.730.16KLÄMMIG handdoek met capuchon 9,99 Grijs/geel. 603.731.86  
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PE647418

KLÄMMIG babyverzorgingsmat 5,99 
100% katoen. 90×70 cm. Grijs/geel. 
803.730.86 

PE647415

KLÄMMIG handdoek met capuchon 
6,99 Aanbevolen vanaf 0 jaar. 100% 
katoen. 80×80 cm. Turkoois/rood. 
403.730.74

PE649461

KLÄMMIG handdoek met capuchon 
9,99 Aanbevolen vanaf 24 maanden. 
100% katoen. 60×62 cm. Grijs/geel. 
603.731.86

PE647428

KLÄMMIG dekbedovertrekset 
voor babybed 9,99 100% katoen. 
110×125 cm/35×55 cm. Rood. 
003.730.09

PE647433

KLÄMMIG dekbedovertrekset 
voor babybed 9,99 100% katoen. 
110×125 cm/35×55 cm. Turkoois. 
503.730.16

PE649471

KLÄMMIG ondersteunend kussen en 
hoes 5,99 100% polyester. Grijs/geel. 
203.730.89
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PH148167

SOLGUL BABYMEUBELEN

Alle baby’s hebben recht op een veilige slaapomgeving, 
ongeacht het budget van hun ouders. Zoals alle IKEA 
producten is de SOLGUL babymeubelserie ontwikkeld met 
de topprioriteit kindveiligheid in het achterhoofd. De serie 
omvat alle basics voor een fraaie babykamer: babybedje, 
commode en garderobekast. Alle stukken hebben dezelfde 
breedte, om het inrichten te vergemakkelijken. 

Een baby brengt heel wat uren in zijn bedje door, dus 
moeten de ouders gerust zijn dat het helemaal veilig is, 
ook als ze zelf niet in de kamer zijn. Daarom moeten onze 
babybedden 28 verschillende tests doorstaan, vooral 
inzake veiligheid en stabiliteit. Zo zijn we gekomen tot 
bepaalde ontwerpkenmerken zoals een bedbodem die 
optimale luchtcirculatie mogelijk maakt voor het beste 
slaapklimaat, en precies de juiste afstand tussen de 
bedspijlen. Uiteraard bevatten noch de verf noch de andere 
materialen schadelijke chemicaliën, de randen en hoeken 
zijn afgerond en het bed heeft een stabiele, duurzame 
constructie die onder meer bestand is tegen een kind dat 
erop op en neer springt (meer dan 5000 keer!). 

Richt een leuke babykamer in met de SOLGUL babymeubels 
(babybed, commode en garderobekast), ontwikkeld met 
de topprioriteit kindveiligheid in het achterhoofd. 

SOLGUL garderobekast 89,90 803.644.16
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PH148152

SOLGUL serie. Babybed 89,- 903.624.12  Commode 59,90 703.624.46  Garderobekast 89,90 803.644.16
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PH148173

De SOLGUL commode kan je omvormen tot boekenkast 
om de levensduur ervan te verlengen wanneer de kleine 
uit de luiers is.

×53 cm.

SOLGUL commode 59,90 703.624.46

PE658682

SOLGUL bed 89,- De bedbodem 
kan op twee standen worden 
gemonteerd. Matras en 
beddengoed worden apart 
verkocht. Geverfd massief beuken, 
folie en 100% nylon. 66×124 cm. 
H 79 cm. Matrasmaat 60×120 cm. 
Wit. 903.624.12

PE657566

SOLGUL commode 59,90  
Kan gecompleteerd worden met 
SKÖTSAM babyverzorgingsmat, 
apart verkocht. Melaminefolie en 
verf. 72×53 cm. H 87 cm. Wit. 
703.624.46

PE658717

SOLGUL garderobekast 89,90 
Inclusief 2 verstelbare planken 
en 1 kledingrek. Afgewerkt met 
verf. 75×48 cm. H 174 cm. Wit. 
803.644.16
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BABY- EN JUNIORMATRASSEN

Baby’s en grotere kinderen hebben een verkwikkende 
nachtrust nodig voor de optimale ontwikkeling van lichaam 
en geest. Terwijl we slapen vindt fysieke regeneratie 
plaats en wordt ons immuunsysteem geactiveerd en 
herinneringen geconsolideerd. Baby’s slapen gemiddeld 
14 uur per dag en vierjarigen hebben zo’n 12 uur/dag 
nodig, dus een kwaliteitsmatras is een van de beste 
dingen die je een kind kan geven! Het slaapcomfort hangt 
voornamelijk af van het type en de kwaliteit matras en 
is een voorwaarde voor een gezonde nachtrust. Daarom 
vernieuwen we ons assortiment baby- en kindermatrassen 
nu volledig.

Al onze matrassen zijn even veilig en zijn ontwikkeld met 
het oog op het best mogelijke comfort. Matrassen spelen 
ook een belangrijke rol in de preventie van Sudden Infant 
Death-syndroom (‘wiegendood’). Ze mogen noch te zacht, 
noch te hard zijn. Het materiaal moet luchtdoorlatend zijn 
voor een goede vochtregeling wanneer het kind zweet. De 
matras mag geen allergenen bevatten. Al deze aspecten 
stonden hoog op de agenda bij het ontwerp van de nieuwe 
babymatrassen. 

Voor iets oudere kinderen hebben we nieuwe junior- en 
meegroeimatrassen voor bedden die je kan uittrekken 
naarmate het kind groter wordt. De nieuwe matrassen 
zijn ontworpen met het oog op prima comfort en dagelijks 
gebruik door kleine rakkers vol energie. Ze vormen 
een uitstekende basis voor een goede nachtrust voor  
iedereen. Want als de kleine slaapt, slaapt het hele gezin! 

Laat je kind ’s nachts heerlijk lekker slapen op een 
van de splinternieuwe IKEA baby- en kindermatrassen 
ontworpen op basis van de hoogste veiligheidsnormen en 
duurzaamheidseisen en een zorgvuldige materiaalkeuze.

PH148442

VIMSIG schuimmatras voor uittrekbaar bed 59,90 403.393.82



NIEUW BIJ IKEA IN FEBRUARI

IKEA PERSKIT / FEBRUARI 2018 / 27

PH148218

PELLEPLUTT schuimmatras voor bed 24,99 003.364.13  KRUMMELUR schuimmatras voor bed 44,99 003.210.15  UNDERLIG schuimmatras voor juniorbed 39,99 303.393.92 
PLUTTEN schuimmatras voor uittrekbaar bed 39,99 503.393.91  VIMSIG schuimmatras voor uittrekbaar bed 59,90 403.393.82 
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PH148443

De KRUMMELUR babybedmatras heeft 
twee verschillende oppervlakken: aan 
één kant is ze middelstevig met een 
golvend oppervlak, de andere kant is 
effen en steviger.  

KRUMMELUR schuimmatras voor bed 44,99 003.210.15
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PE655603

UNDERLIG schuimmatras voor 
juniorbed 39,99 Je kind kiest welk van 
de twee kanten van de matras hij het 
comfortabelst vindt. Het oppervlak met 
eierdoosstructuur biedt een medium 
comfort. De gladde kant biedt een steviger 
comfort. 62% katoen, 38% polyester. 
70×160 cm. 10 cm dik. 303.393.92

PE655548

PELLEPLUTT schuimmatras voor 
bed 24,99 Geschikt voor bedden met 
binnenafmetingen van 60×120 cm. 62% 
katoen, 38% polyester. 60×120 cm. 6 cm 
dik. 003.364.13

PE655554

KRUMMELUR schuimmatras voor 
bed 44,99 Geschikt voor bedden met 
binnenafmetingen van 60×120 cm. 64% 
polyester, 36% katoen. 60×120 cm. 8 cm 
dik. 003.210.15

PE655621

VIMSIG schuimmatras voor uittrekbaar 
bed 59,90 De matras bestaat uit drie 
delen die je kan toevoegen wanneer 
je het bed uittrekt. Past op al onze 
meegroeibedden. 65% polyester, 35% 
katoen. 80×130/165/200 cm. 10 cm dik. 
403.393.82

PE655612

PLUTTEN schuimmatras voor 
uittrekbaar bed 39,99 De matras 
bestaat uit drie delen die je kan toevoegen 
wanneer je het bed uittrekt. Non-woven 
polypropyleen. 80×130/165/200 cm. 7 cm 
dik. 503.393.91
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PH148445

KRUX WAND- EN BUREAULAMP

Aan of uit, de KRUX wand- en bureaulampen zorgen voor 
een brede glimlach in de kinderkamer. Ze hebben de vorm 
van een wezentje met zwarte oortjes, en de arm en de 
kop kan je richten om licht te krijgen waar je het nodig 
hebt. De wandlamp is bovendien dimbaar, voor precies de 
juiste lichtsterkte op elk moment. Tijdens de ontwikkeling 
is erop gelet dat de lampen voldoen aan de strengste 
veiligheidseisen of deze overtreffen, en alle aspecten 
zijn bekeken vanuit het perspectief van een kind, van 
de snoerlengte tot de ingebouwde lichtbron. En zoals 
alle verlichting bij IKEA werken ook deze toestellen met 
energiebesparende ledlampen. Bij KRUX wordt er zelfs 
één meegeleverd!

Zorg voor een stralende glimlach in de kinderkamer: de 
KRUX wand- en bureaulampen hebben een grappige vorm 
(kijk die oortjes!) en de kindveiligheid – een topprioriteit 
bij IKEA – is tijdens het ontwerp ingebouwd. 

KRUX serie. Wandlamp 29,99 503.254.50  Bureaulamp 29,99 703.254.68
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PH148444

Hond, giraf of paard? Wat je er ook in ziet, de 
KRUX bureaulamp zorgt vast voor een brede 
glimlach in de kinderkamer. 

KRUX bureaulamp 29,99 703.254.68

PE653354

KRUX bureaulamp 29,99 
Poly carbonaat. Lampenkap 
Ø7 cm. H 38 cm. IKEA. Model 
B1701 Krux. Deze armatuur 
is compatibel met lampen uit 
energieklassen A++ tot D. Wit. 
703.254.68

PE653282

KRUX wandlamp 29,99 
Polycarbonaat.  Ø13 cm. 
H 28 cm. IKEA. Model V1701 
Krux. Deze armatuur is 
compatibel met lampen uit 
energieklassen A++ tot D. Wit. 
503.254.50
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VÄXJÖ HANGLAMPEN

De VÄXJÖ hanglampen zijn een combinatie van eenvoud 
en een prachtige lijn. Of je nu kiest voor opvallend blauw 
of subtiel beige, deze moderne, gestileerde lampenkap 
geeft heel veel of iets minder licht, afhankelijk van het 
type lamp dat je indraait. De lampenkap is gemaakt van 
aluminium en wordt geleverd met een knap vormgegeven 
plafondcup waarmee deze schoonheid altijd even mooi 
hangt. 

Verfraai het uitzicht met een VÄXJÖ hanglamp die eenvoud 
combineert met een prachtige lijn. Ze is verkrijgbaar in 
opvallend blauw en discreet beige. 

PH148165

VÄXJÖ hanglamp 29,99/st. Blauw. 603.424.87  Beige. 503.607.64  
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PH148168

De VÄXJÖ hanglamp met haar gladde, gestileerde 
vormgeving geeft aangenaam licht om bij te eten en 
verspreidt functioneel gericht licht over de hele tafel. 

VÄXJÖ hanglamp 29,99 Beige. 503.607.64

PE653053

VÄXJÖ hanglamp 29,99 
Polypropyleen.  Ø38 cm. H 26 cm. 
IKEA. Model T1701 VÄXJÖ. Deze 
armatuur is compatibel met 
lampen uit energieklassen A++ 
tot D. Blauw. 603.424.87

PE653061

VÄXJÖ hanglamp 29,99 
Polypropyleen.  Ø38 cm. H 26 cm. 
IKEA. Model T1701 VÄXJÖ. Deze 
armatuur is compatibel met 
lampen uit energieklassen A++ 
tot D. Beige. 503.607.64
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PH148216

STOLPA & PANORERA KLOKKEN

We lanceren deze maand ook een reeks klokken die 
knap design combineren met functionaliteit en een 
prima prijs. De eerste kandidaten voor je tafeldisplay of 
wandcollage zijn de STOLPA klok en wandklok. Dankzij 
de ingebouwde aanraaksensor licht de buitenste ring van 
de gele tafelklok bij aanraking enkele seconden op: dat 
is handig als de klok op je nachttafeltje staat. De witte 
STOLPA wandklok heeft een ingebouwde geluidssensor 
die de klok doet oplichten bij geluiden zoals een handklap. 
De geïntegreerde lichtsensor stemt het lichtniveau af 
op de omgevingsverlichting, waardoor de batterij langer 
meegaat. De PANORERA klok en wandklok zijn dan weer 
uitgerust met ledverlichting van elk uurstreepje. Alle IKEA 
klokken hebben tegenwoordig een stil kwartsmechanisme: 
gedaan met vervelende tikgeluiden!

De nieuwe IKEA klokken geven het uur aan aan de 
wand of op tafel. Ze werken allemaal met een stil 
kwartsmechanisme: gedaan met vervelende tikgeluiden!  

PANORERA wandklok 19,99 Ø24 cm. 103.741.50  klok 14,99 Ø15 cm. 503.946.79  STOLPA wandklok 24,99 Ø32 cm. 
804.003.82  klok 14,99/st. Ø14 cm. 204.003.80  SNIFFA klok 9,99 Ø9 cm. 903.741.46
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PH148236

Dankzij de ingebouwde aanraaksensor licht de buitenste ring 
van de STOLPA klok bij aanraking enkele seconden op. 

STOLPA klok 14,99 204.003.80
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KOFFIE- EN THEEPRODUCTEN

Na water zijn koffie en thee de dranken die wereldwijd 
het meest worden geconsumeerd. Daarom hebben 
we besloten ons assortiment om het perfecte kopje 
te zetten verder uit te breiden. Vooreerst is er de 
METALLISK espressopot in een uniek, traditioneel ogend 
design van Nike Karlsson. Hij is gemaakt van roestvrij 
staal en kan op alle types kookplaten worden gebruikt. 
Wil je duurzamer koffie zetten, gebruik dan de ÖVERST 
metalen filter in plaats van de gebruikelijke papieren 
filters. Niet alleen hoeven er zo minder bomen gekapt te 
worden, je kopje geluk krijgt ook een dieper en sterker 
aroma.

Ook nieuw zijn de TRÅDLÖS honinglepel en theeschep in 
vermessingd roestvrij staal, die teatime een glamoureus 
tintje geven. Al deze stukken zijn schappelijk geprijsd, of 
je nu occasioneel een kopje drinkt of een plek ambieert 
als de nummer 1 barista van de buurt!

Zet het perfecte kopje met de nieuwe koffie- en thee-
artikelen van IKEA: van espressopot tot honinglepel, wij 
hebben aan alles gedacht!  

PH148221

METALLISK espressomaker voor fornuis 19,99 703.602.25   
ÖVERST 3-delige set metalen koffiefilters 9,99 903.602.34
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PH148240

Met de ÖVERST metalen filter krijgt je koffie een dieper, 
sterker aroma, plus het is een duurzamer alternatief voor 
papieren filters. 

PE658375

METALLISK espressomaker voor 
fornuis 19,99 Geschikt voor alle 
kookplaten, ook inductie. Roestvrij 
staal. 0,4 L. 703.602.25

ÖVERST 3-delige set metalen koffiefilters 9,99 903.602.34

PE658381

ÖVERST 3-delige set metalen 
koffiefilters 9,99 Roestvrij staal. 
903.602.34
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PH148130

FÖRÄDLA ETAGÈRE

Klaar om gasten op de thee of de koffie te ontvangen? 
De FÖRÄDLA etagère doet alvast een duit in het zakje met 
een feestelijke uitstraling. Ze is door Morgane Pluchon 
ontworpen in moderne stijl en gemaakt van wit porselein 
en vermessingd roestvrij staal. De drie porseleinen borden 
zijn afneembaar en kunnen op verschillende hoogtes 
worden geplaatst, afhankelijk van wat je erop wil: hartige 
hapjes, gebak, kaas of fruit, met deze etagère kan het 
allemaal!

Pak het feestelijk aan met de FÖRÄDLA etagère met drie 
afneembare niveaus die je op de gewenste hoogte plaatst, 
en serveer alles van hors-d’oeuvres tot desserts. 

FÖRÄDLA etagère, drie niveaus 19,99 703.577.89



NIEUW BIJ IKEA IN FEBRUARI

IKEA PERSKIT / FEBRUARI 2018 / 39

PH148170

Op de FÖRÄDLA etagère van porselein en vermessingd 
staal stal je al die hapjes feestelijk uit.   

FÖRÄDLA etagère, drie niveaus 19,99 703.577.89

PE658124

FÖRÄDLA etagère, drie niveaus 
19,99 Veldspaatporselein en 
gemetalliseerd roestvrij staal.  
33×23 cm. H 34 cm. Wit/messing. 
703.577.89
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PH148215

KRUSTAD EETGEREI

Omring jezelf met mooie dingen en geniet meer van 
het dagelijks leven. Met zijn ondiep reliëfpatroon en 
lichtgrijs glazuur geeft het KRUSTAD eetgerei de tafel een 
geraffineerde uitstraling. Het porselein mag dan licht zijn, 
het is ook slijtvast en breekt of barst echt niet zomaar, 
plus het mag in de vaatwasser en de microgolfoven. Deze 
serie van de hand van de Zweedse keramiekontwerper 
Anna Lerinder bestaat uit een bord, een bordje, een 
schaal en een beker. 

Geef de tafel een geraffineerde uitstraling met het 
KRUSTAD eetgerei in lichtgrijs porselein met ondiep reliëf-
patroon: het is licht en toch slijtvast.

KRUSTAD serie. Schaal 2,49/st. 403.395.08  Bordje 2,49/st. 803.395.06 
Beker 2,99/st. 803.395.11  Bord 2,99/st. 903.395.01
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PH148241

Het ondiep reliëfpatroon en lichtgrijs glazuur 
van het KRUSTAD eetgerei geven de tafel een 
geraffineerde uitstraling. 

KRUSTAD serie. Schaal 2,49/st. 403.395.08  Bordje 2,49/st. 803.395.06  Bord 2,99/st. 903.395.01

PE672686

KRUSTAD bordje 2,49 Veldspaat-
porselein.  Ø16 cm. Lichtgrijs. 
803.395.06

PE658369

KRUSTAD beker 2,99 Veldspaat-
porselein. 40 cl. Lichtgrijs. 
803.395.11 

PE658146

KRUSTAD schaal 2,49 Veldspaat-
porselein.  Ø14 cm. Lichtgrijs. 
403.395.08

PE658147

KRUSTAD bord 2,99 
Veldspaatporselein.  Ø25 cm. 
Lichtgrijs. 903.395.01
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