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DIT IS APRIL BIJ IKEA
Deze maand stellen we graag producten aan je voor die je
aanzetten je te laten meevoeren door je zintuigen. Ze halen
de natuur voor je naar binnen of breiden de woonruimte uit
naar buiten. De materialen zijn natuurlijk, de kleuren warm

Terug naar de natuur
Stadsbezoekje vanuit de woestijn

PH149444
PH149683

PH149488

en aards en de motieven etnisch. De essentie van deze stijl
is dat je imperfectie omarmt en er ruimte ontstaat voor
natuur en ontspanning.
Bij de toppers in deze nieuwe lichting horen producten voor
een onvervalst natuurlijke slaapkamer. Kijk maar naar het
nieuwe bedframe, het nachttafeltje en de ladekast die zijn

PH149479

gemaakt van hernieuwbaar massief berken waarvoor strenge
aankoopnormen gelden. Dat is in lijn met onze doelstelling
om alleen nog hout uit duurzamere bronnen te gebruiken
tegen 2020. Het bedframe kan je aanvullen met producten
uit ons nieuwe assortiment matrassen en dekmatrassen uit
biologische materialen voor een gezonde slaapomgeving.

Binnen naar buiten, buiten naar
binnen

Groot nieuws is ook een nieuw modulair opbergsysteem
PH149675

waarmee je in de hele woning het ruimtegebruik optimaliseert.
Verder verwelkomt de woonkamer deze lente een nieuwe
modulaire zitbank, poefs en een salontafel met dienblad. Voor
de keuken is er een open wandopbergsysteem waarmee het
makkelijker koken wordt, plus een werkblad en een kraan.
Kinderen kan je blij maken met twee nieuwe textielcollecties
die bedreigde diersoorten wereldwijd in de kijker zetten.
En natuurlijk zijn er ook zachte interieuraccessoires en
kleine decoratieve stukken die je helpen de toon te zetten,
net zoals onze nieuwe luidsprekers waarmee je inricht met
geluid. Geef je ogen de kost!

Adem de natuur in

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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Samen op trektocht

PH149480

Thuis groeien en bloeien

PH149463

Woestijn

Ruwe texturen

Rustieke en
etnische motieven

Breid je woonruimte uit
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SANDARED POEFS
Onze nieuwe SANDARED poefs zijn gemaakt voor
flexibeler wonen in de woonkamer. Deze serie gebreide
designpoefs kan je gebruiken als decoratieve extra zitjes,
stijlvolle voetenbanken of comfortabele vloerkussens.
Ze zijn verkrijgbaar in drie formaten en met gekleurde
hoezen die makkelijk afneembaar en wasbaar zijn.
Bovendien worden ze samengedrukt verpakt, zodat je ze
makkelijk mee naar huis kan nemen.

SANDARED poefs. Small 49,99/st. 003.853.14 Medium 69,90/st. 003.853.09 Large 99,90/st. 503.639.70
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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De SANDARED poefs met
hun
interessante
gebreide
textuur zijn licht en makkelijk
te verplaatsen en hebben
een anti-slipoppervlak aan de
onderkant.
SANDARED poefs. Medium 69,90/st. 003.853.09 Large 99,90/st. 503.639.70
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE662686
SANDARED poef, small 49,99
Hoes: 100% polyester. Ø45 cm.
H 33 cm. 003.853.14

PE662663

PE662672

SANDARED poef, medium 69,90
Hoes: 100% polyester. Ø56 cm.
H 41 cm. 003.853.09

SANDARED poef, large 99,90
Hoes: 100% polyester. Ø71 cm.
H 44 cm. 503.639.70

Met hun interessante gebreide textuur
vinden SANDARED poefs zeker hun plek
in een eclectische stijl.
SANDARED poef, small 49,99 003.853.14
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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FRIDAFORS SALONTAFEL
MET DIENBLAD
Om in te spelen op tal van veranderende behoeften in
huis, hebben we het FRIDAFORS tafeltje met dienblad
ontwikkeld. Je kan het gebruiken als salontafel of
nachttafeltje, naar een andere kamer verhuizen en
makkelijk opbergen, of het gebruiken om lekkers te
serveren. Het is even functioneel als heerlijk blauw, maar
het is met zijn afneembare dienblad en inklapbare poten
dat dit tafeltje de flexibiliteitsprijs wint. Je monteert
het snel en makkelijk dankzij de voorgeboorde gaten
en doordat de onderdelen gewoon in elkaar klikken.
De poten zijn gemaakt van rubberhout uit verantwoord
beheerde bossen. Het hout wordt niet gebruikt voor
brandhout, maar voor meubels: op die manier dragen we
beter zorg voor alles wat de planeet ons te bieden heeft.

FRIDAFORS salontafel met dienblad 49,99 003.409.19
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE662699
FRIDAFORS salontafel met
dienblad 49,99 Gepoederlakt
staal en geverfd massief
rubberhout. 70×45 cm. H 60 cm.
Blauw. 003.409.19

Dankzij de praktische handgrepen kan je het blad van
de FRIDAFORS tafel makkelijk optillen en als dienblad
gebruiken.
FRIDAFORS salontafel met dienblad 49,99 003.409.19
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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GRÖNLID MODULAIRE ZITBANK
We stellen je graag voor aan de GRÖNLID modulaire zitbank
die opvalt door haar genereuze afmetingen en flexibele
functionaliteit. Het is een zitbank in traditionele stijl bedoeld
voor moderne interieurs: je bouwt ze in een formaat en een
vorm naar wens die je later nog kan aanpassen. De voetenbank
en de chaise longue hebben bovendien ingebouwde
opbergruimte. De zitbank biedt blijvend comfort: de toplaag
van vezelbolletjes omarmt je in alle zachtheid, en de vele
losse kussens kan je naar wens schikken afhankelijk van hoe
en waar je zit. Er zijn veel verschillende hoezen verkrijgbaar,
in tinten van warme kaneelkleur tot klassiek naturel, die van
de GRÖNLID modulaire zitbank een veelzijdige topper maken
om heel lang mee samen te wonen. Je krijgt er zelfs 10 jaar
garantie op.

GRÖNLID hoekzitbank, 3-zits met open einde 849,- Inseros lichtbruin. 692.553.91
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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Bij de genereuze GRÖNLID
modulaire zitserie hoort ook een
chaise longue met massa’s
ingebouwde opbergruimte.
GRÖNLID chaise longue 490,- Sporda naturel. 392.556.27
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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Dankzij de ruime zitdiepte en
de verplaatsbare vloerkleedkussens kan je gaan zitten
op de manier die voor jou het
comfortabelst is.
GRÖNLID chaise longue 490,- Sporda naturel. 392.556.27
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE668759

PE668687

PE668752

PE668724

PE668729

GRÖNLID chaise longue 490,- Hoes:
57% katoen, 24% polyester, 19% linnen.
117×164 cm. H 104 cm. Sporda naturel.
392.556.27

GRÖNLID 2-zitsbank 449,- Hoes: 100%
katoen. 177×98 cm. H 104 cm. Inseros wit.
192.547.80

GRÖNLID hoekzitbank, 3-zits met open
einde 1.029,- Hoes: 57% katoen, 24%
polyester en 19% linnen. 182/235×98 cm.
H 104 cm. Sporda naturel. 592.557.06

GRÖNLID 3-zitsbank 549,- Hoes: 100%
polyester. 247×98 cm. H 104 cm. Ljungen
lichtgroen. 592.562.92

GRÖNLID hoekzitbank, 4-zits 1.149,Hoes: 100% polyester. 252/252×98 cm.
H 104 cm. Ljungen lichtgroen. 892.562.38

PE668740

PE668681

PE668675

PE668685

GRÖNLID 3-zitsbank met chaise longue
799,- Hoes: 100% polyester. 258×98/164,
H 104 cm. Ljungen middengrijs. 592.560.65

GRÖNLID hoekzitbank, 3-zits met
open einde 849,- Hoes: 100% katoen.
182/235×98 cm. H 104 cm. Inseros
lichtbruin. 692.553.91

GRÖNLID 4-zitsbank met chaise
longues 949,- Hoes: 100% katoen.
339×98/164 cm. H 104 cm. Inseros
lichtbruin. 192.554.64

GRÖNLID U-vormige zitbank, 6-zits
met open einde 1.599,- Hoes: 100%
katoen. 327×252 cm. H 104 cm. Inseros
lichtbruin. 892.554.70

De opstelling en de hoes van de zitbank kan je kiezen op
basis van je smaak en behoeften.

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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VIDEBÄK VLOERKLEED
Elk VIDEBÄK vloerkleed heeft net als een echt kunstwerk
een uniek design. Ze worden door bekwame ambachtslui
geweven in het kader van ons tapijteninitiatief in India
en Bangladesh. Het onregelmatige patroon is in 100%
wol geweven op een manier die machines niet kunnen
nabootsen. Daardoor is echt elk vloerkleed verschillend.
De wevers die het VIDEBÄK vloerkleed en onze andere
tapijten uit India en Bangladesh produceren gebruiken
een nieuw en verbeterd weefgetouw dat het resultaat
is van aanpassingen door IKEA om het weefgetouw
ergonomischer te maken, waardoor het gebruik ervan ook
minder kracht vereist dan bij een traditioneel weefgetouw.
Dit gebeurt allemaal in het kader van onze samenwerking
met weefateliers waar goede werkomstandigheden, een
eerlijk loon, blijvende werkgelegenheid en zorg voor het
milieu worden gewaarborgd.

PE673584
VIDEBÄK vloerkleed, glad
geweven 129,- Slijtvlak: 100%
wol. Schering: 100% katoen.
133×195 cm. Veelkleurig.
103.908.62

VIDEBÄK vloerkleed, glad geweven 129,- 103.908.62
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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Elk VIDEBÄK vloerkleed is handwerk dat getuigt van schitterend
vakmanschap en waarop net als
bij echte kunstwerken een uniek
patroon prijkt.
VIDEBÄK vloerkleed, glad geweven 129,- 103.908.62
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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FRANSINE KUSSENOVERTREK
Kussens zijn een makkelijke en plezierige manier
om je persoonlijke stijl tot uiting te laten komen. Het
FRANSINE kussenovertrek in warme, aardse tinten is
geïnspireerd op Incamotieven en voelt aan als een stukje
natuur in huis. De hoes, een ontwerp van IKEA designer
Jennifer Idrizi, is gemaakt van een mix van wol, acryl
en katoen die je in de machine mag wassen als delicaat
wasgoed.

FRANSINE kussenovertrek 9,99 503.957.73
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE656890
FRANSINE kussenovertrek 9,99
54% wol, 28% acryl, 18% katoen.
50×50 cm. Veelkleurig. 503.957.73

Het FRANSINE kussenovertrek is geïnspireerd op Incamotieven en gemaakt van een materialenmix die heel
aangenaam aanvoelt.
FRANSINE kussenovertrek 9,99 503.957.73
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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GULVED SPREI
Met de tweezijdige GULVED sprei breng je variatie
in de look van je bed. Deze donkerblauwe sprei heeft
een bovenkant in linnen en een katoenen onderkant.
Er is bewust gekozen voor linnen omwille van de
milieuvoordelen. Linnen is een hernieuwbare en
biologisch afbreekbare vezel, en bij de teelt wordt minder
energie, water en kunstmest gebruikt. En dat was niet
de enige goede keuze. De vulling van de sprei is voor
95% gemaakt van gerecycleerde petflessen: dat alles
kadert in onze missie om duurzame keuzes voor zo veel
mogelijk mensen beschikbaar te maken!

GULVED sprei 49,99 303.928.98
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE658348
GULVED sprei 49,99 Bovenkant:
100% linnen. Onderkant: 100%
katoen. Vulling: 100% polyester.
160×250 cm. Donkerblauw.
303.928.98

Doordat een kant gemaakt is van katoen en de andere
van linnen, verschillen aanblik en aanvoelen van elke
zijde van de GULVED sprei licht.
GULVED sprei 49,99 303.928.98
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PROVINSROS DEKBEDOVERTREK
Dekbedovertrekken zijn een makkelijke manier om de
slaapkamer te personaliseren. Met zijn etnische motief
in wit en blauw voert het PROVINSROS dekbedovertrek
dromers mee naar verre landen, en dat tegen een
betaalbare prijs. Het is gemaakt van 100% katoen uit
duurzamere bronnen. Katoen voelt zacht aan op de
huid en is een natuurlijk materiaal dat ademt en vocht
absorbeert: zo lig je ’s nachts comfortabel en heb je het
niet te warm.

PROVINSROS 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 150×200 cm/50×60 cm. 703.901.71
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE657130
PROVINSROS 1-persoons
dekbedovertrekset 14,99 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Wit/blauw. 703.901.71

PE657125
PROVINSROS 2-persoons
dekbedovertrekset 24,99 100%
katoen. 240×220 cm/50×60 cm.
Wit/blauw. 603.901.62

Met zijn etnische motief voert het PROVINSROS dekbed
overtrek in 100% katoen uit duurzamere bronnen
dromers mee naar verre landen.
PROVINSROS 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 150×200 cm. 50×60 cm. 703.901.71
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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FLODALEN HANDDOEKEN
Hoe dichter een materiaal bij onze huid komt, hoe meer
belang het heeft. Daarom zijn de FLODALEN handdoeken
gemaakt van natuurlijke materialen. Niet alleen komt het
katoen voor de handdoeken uit duurzamere bronnen, we
hebben ook het verfproces verbeterd: doordat de verf nu
beter hecht is er minder water nodig voor de productie.
Het resultaat is een assortiment zachte, donzige
handdoeken. De heerlijk dikke stof met golvende ribbels
absorbeert bijzonder goed en wikkelt het lichaam in luxe,
voor een zalig moment thuis of op reis. De handdoeken
zijn verkrijgbaar in wit, beige, grijs en paars.

FLODALEN serie. Handdoek 6,99/st. 50×100 cm. Beige. 603.812.09
Badhanddoek 12,99 70×140 cm. Paars. 903.812.55

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PH149474

FLODALEN badhanddoek 12,99 70×140 cm. Paars. 903.812.55

Dankzij de golfjesstructuur
absorberen de FLODALEN handdoeken bijzonder goed en drogen
ze snel doordat de lucht aan de
kern van het garen kan.
FLODALEN handdoek 6,99 50×100 cm. Beige. 603.812.09
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE662615

PE662590

PE662622

PE662598

FLODALEN badhanddoek 12,99
100% katoen. 70×140 cm.
Wit. 403.808.71

FLODALEN badhanddoek 12,99
100% katoen. 70×140 cm.
Beige. 103.811.98

FLODALEN handdoek 6,99
100% katoen. 50×100 cm.
Wit. 303.808.81

FLODALEN handdoek 6,99
100% katoen. 50×100 cm.
Beige. 603.812.09

PE662651

PE662649

PE662658

PE662650

FLODALEN badhanddoek 12,99
100% katoen. 70×140 cm.
Grijs. 103.813.15

FLODALEN badhanddoek 12,99
100% katoen. 70×140 cm.
Paars. 903.812.55

FLODALEN handdoek 6,99
100% katoen. 50×100 cm.
Grijs. 603.813.27

FLODALEN handdoek 6,99
100% katoen. 50×100 cm.
Paars. 403.812.67

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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JOFRID
KUSSENOVERTREK EN PLAID
Niet alleen zijn de JOFRID plaid en het kussenovertrek
gemaakt van katoen en linnen, allebei natuurlijke
materialen, ze worden ook op een natuurlijkere manier
geverfd. We hebben een oude traditie van verven met
kleuren uit de natuur nieuw leven ingeblazen om de
milieu-impact te verlagen. Dat kadert in een baanbrekend
project bij IKEA, waarbij een nieuw textielverfprocedé
wordt toegepast op basis van landbouwafvalproducten
zoals bladeren, notenschalen en sinaasappelschillen die
anders gewoon worden weggegooid. Op die manier worden
naturelle en blauwachtige tinten verkregen die alleen
maar mooier worden hoe langer je ze gebruikt. Catherine
Larsson, materiaalexpert bij IKEA geeft meer uitleg:
“Ik had van die nieuwe methode gehoord en ze leek
mij interessant voor ons. Textielverven worden meestal
gemaakt op oliebasis, maar de verf die we voor JOFRID
gebruiken is gebaseerd op volledig natuurlijke en
hernieuwbare bestanddelen, al ziet ze er wel hetzelfde
uit en werkt ze op dezelfde manier als chemische
verfstoffen. We zijn hiermee op kleine schaal gestart,
maar willen dit en andere projecten zo snel mogelijk
verder ontwikkelen.”
Door verfstoffen uit de natuur te gebruiken, kunnen
we prachtig textiel maken dat lang meegaat en
milieuvriendelijker is. Zo kan de natuur ons ook in de
toekomst blijven inspireren.

JOFRID serie. Kussenovertrek 9,99 Naturel. 603.957.77 Plaid 39,99 Naturel. 603.957.44
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PE656892

PE656870

JOFRID kussenovertrek 9,99
Makkelijk te verwijderen dankzij
de rits. 80% katoen, 20% linnen.
65×65 cm. Naturel. 603.957.77

JOFRID plaid 39,99 80% katoen,
20% linnen. 150×200 cm. Naturel.
603.957.44

PE656894

PE656869

JOFRID kussenovertrek 9,99
Makkelijk te verwijderen dankzij
de rits. 80% katoen, 20% linnen.
65×65 cm. Donkerblauw-grijs.
403.957.78

JOFRID plaid 39,99 80%
katoen, 20% linnen. 150×200 cm.
Donkerblauw-grijs. 203.957.41

De JOFRID plaid en het kussenovertrek, verkrijgbaar
in naturel en donker blauwgrijs, dragen bij aan een
natuurlijke look in huis, onder meer door het gebruik van
katoen en linnen.
JOFRID plaid 39,99 Naturel. 603.957.44
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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BJÖRKSNÄS COLLECTIE
De combinatie van Scandinavisch berkenhout met een
design dat eenvoud ademt vormt de essentie van de
BJÖRKSNÄS collectie, die nu ook een bedframe, een
nachttafeltje en een ladekast omvat. Designers Knut en
Marianne Hagberg vertellen over hun ideeën achter de
collectie:
“Voor de BJÖRKSNÄS collectie putten we inspiratie
uit onze Scandinavische roots en uit de dagelijkse
realiteit. De strakke, luchtige look wordt geaccentueerd
door natuurlijke materialen, nauwgezet afgewerkte
schrijnwerkdetails en proporties waarmee de meubels
prima passen in verschillende ruimtes in huis. Het
zijn klassieke, vrijstaande meubels die gemaakt zijn
om lang mee te gaan en de voortdurend evoluerende
interieurtrends te overleven. Het praktische aspect en de
eenvoudige designtaal zijn typisch Scandinavisch.”
Alle stukken hebben afgeronde vormen en worden
gekenmerkt door een doordachte materiaalkeuze van
onder meer massief hout en leder voor de details. De
inkoop van hout gebeurt bij IKEA volgens zeer strikte
normen, en tegen 2020 moet al ons hout afkomstig zijn
uit duurzamere bronnen. Dat wil zeggen dat het ofwel
FSC ® -gecertificeerd ofwel gerecycleerd is. Wij werken
samen met FSC® om de houtindustrie te transformeren
en zo meer gecertificeerd hout beschikbaar te maken dan
we nodig hebben.
Het BJÖRKSNÄS bedframe zal beschikbaar zijn in al onze
winkels vanaf juni 2018.

BJÖRKSNÄS serie. Bedframe 289,- 804.015.41 Nachttafeltje 69,90 704.073.60
Ladekast met 5 lades 249,- 704.072.99
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Aan het BJÖRKSNÄS bedframe is een
kussen vastgemaakt met lederen
riempjes, wat het ambachtelijke
gevoel accentueert.
BJÖRKSNÄS bedframe 289,- 804.015.41
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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PH149689

PE677433

PE677425

BJÖRKSNÄS nachttafeltje 69,90
Blank gelakt massief berken.
48×38 cm. H 69 cm. 704.073.60

BJÖRKSNÄS ladekast met
5 lades 249,- Blank gelakt massief
berken. 90×47 cm. H 90 cm.
704.072.99

PE681488
BJÖRKSNÄS bedframe 289,- Lattenbodem, matras en beddengoed
afzonderlijk verkocht. Inclusief 2 kussens voor het hoofdeinde. Blank
gelakt massief berken. 180×214 cm. H 109 cm. Matrasmaat 160×200 cm.
804.015.41

De BJÖRKSNÄS meubels zijn gemaakt van massief
berken met lederen details, allebei slijtvaste natuurlijke
materialen die gemaakt zijn om een leven lang mee
te gaan.
BJÖRKSNÄS ladekast met 5 lades 249,- 704.072.99
NIEUW BIJ IKEA IN APR IL
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SNIDAD MAND
De veelzijdige SNIDAD mand zorgt in elke ruimte voor een
warm en authentiek gevoel. Ze is met de hand gemaakt
van natuurlijke rotan, een type palm dat meestal op een
gastboom groeit. Gebruik de mand om dagelijkse dingen
zoals dekens of plaids op te bergen. Overal waar je ze
neerzet doet ze denken aan ambachtelijk handwerk.

SNIDAD mand 24,99 303.949.44
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PE667275
SNIDAD mand 24,99 Blank
gelakt rotan. Ø54 cm. H 39 cm.
303.949.44

De handgemaakte SNIDAD mand in rotan is prima om
dingen zoals dekens en plaids op te bergen.
SNIDAD mand 24,99 303.949.44
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KANELSTÅNG
PLANTENSTANDAARD
Haal een stukje natuur in huis en zet het op een
KANELSTÅNG plantenstandaard. Deze kleine standaard is
met de hand gemaakt van natuurlijke rotan en helpt je je
interieur in te richten met planten. Zet hem op de grond
of op tafel. Het kan één element zijn van een eclectische
stijl met plaats voor imperfectie, die meer mogelijkheden
biedt voor het inrichten met planten.

KANELSTÅNG plantenstandaard 14,99 503.873.82
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PE668251
KANELSTÅNG plantenstandaard
14,99 Rotan en gepoederlakt staal.
Ø28 cm. H 29 cm. 503.873.82

De KANELSTÅNG plantenstandaard is met de hand
gemaakt van natuurlijke rotan en er hoort een metalen
blad bij om een plant op te zetten.
KANELSTÅNG plantenstandaard 14,99 503.873.82
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PEPPARKORN VAAS
De PEPPARKORN vaas is ontworpen in samenwerking
met een bloemist en heeft de perfecte afmetingen
meegekregen om bloemen van verschillende hoogtes tot
hun recht te laten komen. De halsbreedte van deze vaas
in blauw glas is afgestemd op zowel volledige boeketten
als eenzame decoratieve takken: beide zien er in deze
setting even mooi uit.

PEPPARKORN vaas 14,99 203.926.53
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PE668880
PEPPARKORN vaas 14,99 Getint,
blank gelakt glas. H 28 cm. Blauw.
203.926.53

De blauwe glazen PEPPARKORN vaas is mooi om naar te
kijken, op zichzelf of met één tak of een heel boeket erin.
PEPPARKORN vaas 14,99 203.926.53
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GAMLESJÖN KRAAN
De kraan helpt mee de stijl in de keuken te bepalen.
In een keuken in traditionele stijl is een GAMLESJÖN
kraan, met haar industriële look in geborsteld zwart
metaal, een sprekend designkenmerk. De handgrepen in
de vorm van draaiwieltjes maken de kraan extra stijlvol,
net als de hoge kraanmond die het makkelijker maakt
om grote pannen af te wassen die veel plaats innemen.
De stijl mag dan retro zijn, deze mengkraan met twee
handgrepen is uitgerust met een modern mechanisme
dat de waterstroom vermindert zonder dat de druk te laag
wordt: dat zorgt voor besparingen op de waterrekening!

GAMLESJÖN keukenmengkraan tweegreeps 99,90 203.416.73
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PE658818
GAMLESJÖN keukenmengkraan
tweegreeps 99,90 Gemetalliseerd
messing. H 36 cm. Geborsteld
zwart metaal. 203.416.73

De zeshoekige handgrepen versterken de industriële stijl
van de GAMLESJÖN kraan.
GAMLESJÖN keukenmengkraan tweegreeps 99,90 203.416.73
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SKOGSÅ WERKBLAD
Het SKOGSÅ eiken werkblad heeft iets weg van een
slagersblok en zorgt voor warmte en stijl in de keuken.
Het is vervaardigd aan de hand van een speciale techniek
waarmee een massief houten laag van 3 mm dik op
spaanplaat wordt bevestigd. Zo krijg je een slijtvast
werkblad dat bijzonder goed bestand is tegen buigen
of barsten door schommelingen in de luchtvochtigheid.
Het is bovendien onderhoudsvriendelijk en je kan het
schuren om krassen of vlekken te verwijderen. Los van
alle voordelen die het werkblad biedt in de keuken, is er
voor de productie ook minder grondstof nodig dan voor
een massief werkblad: de hele boom kan er namelijk voor
gebruikt worden in plaats van alleen de stam. SKOGSÅ
is verkrijgbaar als standaard- en maatwerkblad, en zoals
voor ons hele werkbladassortiment krijg je er 25 jaar
garantie op.

SKOGSÅ werkblad 229,- 803.829.86
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PE668951
SKOGSÅ werkblad 229,- Het
werkblad bestaat uit spaanplaat
met daarop een 3 mm dikke
bovenlaag van massieve eik.
186×63,5 cm. 3,8 cm dik.
803.829.86

Het SKOGSÅ werkblad bestaat uit spaanplaat met een
dunne eiken toplaag en pronkt met een uniek slagersblokmotief.
SKOGSÅ werkblad 229,- 803.829.86
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KUNGSFORS
WANDOPBERGSYSTEEM EN
ACCESSOIRES
We stellen graag het KUNGSFORS wandopbergsysteem
aan je voor, voor een keuken in industriële stijl met open
opbergruimte. Het is geïnspireerd op professionele keukens
maar aangepast aan het leven thuis. Het systeem is ontwikkeld
in samenwerking met de Zweedse topchef Maximillian Lundin,
die bijzonder veel weet over koken in een thuisomgeving en
geholpen heeft om het leven in de keuken dankzij dit nieuwe
systeem zo vlot mogelijk te doen verlopen:
“Een thuiskeuken is natuurlijk niet hetzelfde als een
restaurantkeuken. Maar je kan wel heel wat praktische tips
overnemen uit een professionele keuken, zoals keukengerei
en ingrediënten makkelijk bereikbaar opbergen, voor een
goede flow tijdens het koken en ruim voldoende plaats op
het werkblad.”
En precies zoals in een restaurantkeuken hebben we gekozen
voor slijtvaste materialen en slimme wandopbergruimte
die plaats op het werkblad vrijmaakt voor al die creatieve
thuiskoks.
Dit wandopbergsysteem met accessoires bestaat uit rails voor
de installatie, houten en roestvrijstalen planken, roosters,
een magneetlijst, bakjes, haken en magnetische klemmen.
Je kan de KUNGSFORS elementen apart inzetten of de rails
gebruiken om een geheel van verschillende elementen te
bouwen met uiteenlopende accessoires. Het is een flexibel
systeem dat werkt voor grote en kleine keukens en de muren
van de keuken bijzonder efficiënt aan het werk zet.

KUNGSFORS serie. Ophangrail 5,99/st. 803.348.58 Plank 19,99/st. Roestvrij staal. 503.349.25
Wandrooster 16,99/st. 803.349.19 Plank 17,99/st. Essen fineer. 903.712.23
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Bij het KUNGSFORS wandopberg
systeem
horen
accessoires
zoals magnetische klemmetjes
om
bijvoorbeeld
nieuwe
recepten op te hangen en lange
haken waaraan plaats is voor
verschillende stuks keukengerei.
KUNGSFORS serie. Wandrooster 16,99/st. 803.349.19 Magnetische klem 3,99/3 st. 003.349.23
Houder 16,99 24×12, cm. H 26,5 cm. 603.349.20 Houder 7,99/st. Ø12 cm. H 26,5 cm. 003.349.18
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PE666492

PE666490

PE666488

PE666498

PE666484

PE666480

KUNGSFORS ophangrail
5,99 Roestvrij staal. L 80 cm.
803.348.58

KUNGSFORS plank 19,99
Roestvrij staal. 60×30 cm.
2 cm dik. 503.349.25

KUNGSFORS plank 17,99
Gebeitst, blank gelakt essen fineer.
60×30 cm. 2 cm dik. 903.712.23

KUNGSFORS wandrooster
16,99 Roestvrij staal. 56×26,5 cm.
803.349.19

KUNGSFORS rail 3,99 Roestvrij
staal. L 56 cm. 403.349.16

KUNGSFORS magnetische
messenlijst 16,99 Roestvrij staal.
B 56 cm. 403.349.21

PE666482

PE666478

PE666486

PE666494

PE666476

PE666499

KUNGSFORS magnetische klem
3,99/3 st. Roestvrij staal. H 8 cm.
003.349.23

KUNGSFORS haak 1,49/3 st.
Roestvrij staal. D 10 cm. H 8 cm.
703.796.92

KUNGSFORS s-haak 1,99/5 st.
Roestvrij staal. L 6 cm. 203.349.22

KUNGSFORS tablethouder 7,99
Roestvrij staal. 26×13 cm. H 12 cm.
203.349.17

KUNGSFORS houder 16,99
Roestvrij staal. 24×12 cm.
H 26,5 cm. 603.349.20

KUNGSFORS houder 7,99
Roestvrij staal. Ø12 cm. H 26,5 cm.
003.349.18

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL

IKEA PERSKIT /APR IL 2018 / 43

PH149493

PLATSA KASTEN
Dit is pas een kastsysteem voor de lastigste hoekjes
en de kleinste budgetten. PLATSA is een modulair
systeem dat geschikt is voor overal in huis en eindeloze
mogelijkheden biedt om uiteenlopende combinaties te
bouwen met verschillende functies en stijlen. Doordat
de onderdelen zo licht zijn en je ze in elkaar klikt met
wigpluggen in voorgeboorde gaten, kan je het systeem
makkelijk monteren en weer demonteren wanneer je
verhuist. Op die manier gaat het product langer mee en
past het perfect in een duurzamere manier van leven.
PLATSA is perfect voor kleine ruimtes: je kan hoog of
laag bouwen, onder een schuin aflopend plafond of
langs een volledige muur. Werk naar wens en behoefte
af met deuren en kastrichting. Het systeem is slijtvast
en geschikt in allerlei omstandigheden, onder meer
wanneer je af te rekenen hebt met vocht. Je kan de
configuratie van de combinatie die je oorspronkelijk
had samengesteld altijd aanpassen wanneer je leven of
behoeften veranderen, en de kast even goed gebruiken
voor kleding in de slaapkamer of als allrounder in de
woonkamer. Het is een uitermate flexibel systeem dat
je waar voor je geld biedt zonder te beknibbelen op
kwaliteit, design of functie.

PLATSA garderobekast 326,- Afgewerkt met folie en gepoederlakt staal. 175–200×57 cm. H 251 cm.
Wit/Fonnes wit. 392.485.90
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PLATSA kasten zijn veelzijdig genoeg voor onder
een trap, om de beschikbare opbergruimte
optimaal te benutten.

PLATSA garderobekast 365,- Afgewerkt met folie en gepoederlakt staal. 240×57 cm. H 231 cm. Wit/Fonnes wit. 992.485.87
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Je kan dezelfde combinatie van elementen
anders opstellen voor een eetkamer met een
knus zithoekje.

PLATSA garderobekast 365,- Afgewerkt met folie en gepoederlakt staal. 300×57 cm. H 191 cm. Wit/Fonnes wit. 992.485.87 (Neem vier extra poten voor deze combinatie.)
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Of nog: maak er een stel garderobekasten
voor de hal van, met een plekje om tassen en
sleutels te droppen.

PLATSA garderobekast 365,- Afgewerkt met folie en gepoederlakt staal. 180×57 cm. H 231 cm. Wit/Fonnes wit. 992.485.87
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HATTEFJÄLL BUREAUSTOEL
De HATTEFJÄLL bureaustoel is doelbewust anders. Toen
designer Monika Mulder gevraagd werd het platgetreden
designpad voor bureaustoelen volgens kantoornormen te
verlaten, ontwierp ze een menselijk, vrouwelijk en elegant
meubel.
“We wilden dat de mensen zich zouden omdraaien om
nog eens naar de stoel te krijgen”, vertelt Monika. “De
taille van HATTEFJÄLL is subtiel vormgegeven. Dat zorgt
voor ondersteuning van de ondervloerkleed en bevordert
ergonomisch en emotioneel comfort.”
Op basis van de ergonomische expertise van het IKEA
team is de stoel afgestemd op de fysieke behoeften van de
gebruiker. Doordat je de hoogte van de vloerkleedleuning en
de zitdiepte kan aanpassen, is het ontwerp erop gericht de
ideale zithouding mogelijk te maken voor alle lichaamstypes.
Tijdens de geschiktheidstest voor kantoorgebruik is de stoel
honderden keren gedraaid, gekanteld, geduwd en gerold; hij
is in brand gestoken en men heeft er gewichten op laten
vallen, om zeker te zijn dat hij aan de toepasselijke normen
voldoet. De klasse van de HATTEFJÄLL bureaustoel spreekt
uit details zoals de afgeronde hoeken met perfect strakke
stof die nergens samenfrommelt. Door de modernistische
vormgeving heeft hij meer van een fauteuil dan van een
bureaustoel, voor een zachtere, huiselijkere werkplek.

HATTEFJÄLL bureaustoel 199,- Gunnared oudroze. 203.413.43
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PE664309
HATTEFJÄLL bureaustoel 199,Bekleding: 100% polyester. Zitting:
50×40 cm. H 41–52 cm. Gunnared
oudroze. 203.413.43

PE664308

PE664307

HATTEFJÄLL bureaustoel 199,Bekleding: 100% polyester. Zitting:
50×40 cm. H 41–52 cm. Gunnared
middengrijs. 103.413.34

HATTEFJÄLL bureaustoel
199,- Bekleding: 100% polyester.
Zitting: 50×40 cm. H 41–52 cm.
Gunnared beige. 003.086.84

De combinatie van elegantie en ergonomie maakt van de
HATTEFJÄLL bureaustoel een uitblinker, zowel thuis als
op kantoor.
HATTEFJÄLL bureaustoel 199,- Gunnared oudroze. 203.413.43
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NYMÅNE WANDLAMPEN
Waar je ook mee bezig bent, de NYMÅNE wandlampen
geven genoeg gericht licht. We breiden de serie uit
met drie nieuwe modellen met een eenvoudig, tijdloos
design. De wandleeslamp kan je richten naar waar je wil,
en de lamp met draaiarm reikt tot 50 cm ver. Ze zijn alle
twee dimbaar en perfect te gebruiken als nachtlampjes
of als leeslamp in de woonkamer. Voor meer algemene
en/of sfeerverlichting is er een up-/downlight: een prima
keuze voor de hal. De koppen en armen van de NYMÅNE
wandlampen zijn zeer stabiel en soepel te bewegen,
zodat ze je woning vele jaren lang zullen verlichten. Ze
werken met energiezuinige ledlampen.

NYMÅNE wandlamp met draaiarm 24,99 103.569.62
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Gebruik het NYMÅNE up-/
downlight voor algemene en/
of sfeerverlichting boven een
buffet of in de hal.
NYMÅNE serie. Wandlamp up-/downlight, vaste installatie 14,99 603.978.61 Wand-/leeslamp 19,99 903.569.63
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PE660482
NYMÅNE wandlamp met draaiarm 24,99 Enkel te gebruiken met
dimbare lichtbronnen. Gepoederlakt aluminium en staal. Wit. 103.569.62

PE660485

PE660379

NYMÅNE wandlamp up-/
downlight, vaste installatie
14,99 Gepoederlakt aluminium en
staal. IKEA. Model 1706 Nymåne.
Deze armatuur is geschikt voor
lampen met energieklasse A++ tot
D. Wit. 603.978.61

NYMÅNE wand-/leeslamp 19,99
Enkel te gebruiken met dimbare
lichtbronnen. Gepoederlakt
aluminium en staal. Wit.
903.569.63

Met haar tijdloze design geeft de NYMÅNE wand-/
leeslamp precies het juiste licht.
NYMÅNE wand-/leeslamp 19,99 903.569.63
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TROLLAKULLA LAMPENKAPPEN
Met hun brullende tijgers en exotische vogels zorgen de
TROLLAKULLA lampenkappen voor licht en luchtigheid in
de kinderkamer. Er loopt hetzelfde junglethema doorheen
als bij de DJUNGELSKOG en URSKOG collecties: het zijn
lampenkappen die de ruimte letterlijk en figuurlijk doen
oplichten. Ze moeten gebruikt worden in combinatie
met de SINNRIK ophanging met bescherming van
de lichtbron die voorkomt dat de lamp stukgeslagen
wordt door enthousiast rondvliegende voetballen of
speelgoedzwaarden!

TROLLAKULLA lampenkap 10,- Wit. 303.978.72
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PE672157
TROLLAKULLA lampenkap 10,Te completeren met de SINNRIK
snoerset met lichtbronbeschermer.
100% polyester en gepoederlakt
staal. Ø33 cm. H 24 cm. Blauw.
404.002.37

PE672158
TROLLAKULLA lampenkap 10,Te completeren met de SINNRIK
snoerset met lichtbronbeschermer.
100% polyester en gepoederlakt
staal. Ø33 cm. H 24 cm. Wit.
303.978.72

De TROLLAKULLA lampenkappen zorgen met hun
brullende tijgers en exotische vogels voor licht en
luchtigheid in de kinderkamer.
TROLLAKULLA lampenkap 10,- Wit. 303.978.72
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DJUNGELSKOG COLLECTIE
In de DJUNGELSKOG collectie wilden we de aandacht
richten op prachtige dieren uit de hele wereld wier soort
bedreigd wordt. In de vorm van speelgoedbeesten en
afgebeeld op textiel en andere spullen, zijn de dieren
uit de collectie zalig leuke vriendjes voor kinderen van
3 tot 7 jaar oud om mee te spelen, troost bij te zoeken
enz. IKEA geeft om de dieren en het milieu en werkt
daarom samen met uiteenlopende initiatieven. In de
jaren 1980 al, toen een bosbrand in Borneo grote stukken
regenwoud in de as legde, besloot IKEA zijn hulp aan te
bieden. Martin Petri, die zich bij IKEA met duurzaamheid
bezighoudt, legt uit:
“Toen Ingvar Kamprad, de oprichter van IKEA, hoorde
over de bosbrand, wilde hij een bijdrage leveren voor
het herstel van het regenwoud. Daarom financieren we
sinds 1998 het Sow a Seed-project. Binnen dit project
werd al meer dan 12.500 hectare regenwoud opnieuw
aangeplant.”
Als gevolg daarvan konden de orang-oetan en andere
imposante regenwoudbewoners terugkeren naar hun
habitat.
Wat ook een goed gevoel geeft is dat veel van de motieven
uit de DJUNGELSKOG collectie worden aangebracht met
een pigmentdruktechniek. Daardoor kan tijdens de
productie een grote wascyclus worden overgeslagen,
met een verlaging van het waterverbruik met 30-40% tot
gevolg, vergeleken met de reactieve druktechniek. De
dieren uit de collectie worden gedrukt op materialen als
lyocell en katoen uit duurzamere bronnen, wat van haar
een echte topper maakt voor wie houdt van de jungle en
van de planeet.

DJUNGELSKOG serie. 1-persoonsdekbedovertrekset 24,99 Dieren/groen. 203.935.20 Vloerkleed, glad geweven 14,99 Vogel/blauw.
203.937.61 Vloerkleed, laagpolig 16,99 Jungle/bomen. 603.937.64 Kussen 6,99 Aap/blauw. 103.937.52
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DJUNGELSKOG pluchen speelgoed, orang-oetan 9,99 004.028.08

PH149470

DJUNGELSKOG boek 4,99 De wonderbaarlijke reis van Panda. 004.037.04

Dankzij de rijkdom van de DJUNGELSKOG collectie, met
gordijnen, kussens, dekbedovertrekken, vloerkleden,
speelgoedbeesten en boeken, kunnen kinderen een hele
junglewereld maken, gewoon, in hun slaapkamer.
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PE659170

PE659167

PE659072

PE659050

PE659192

DJUNGELSKOG kussen 6,99 Stof:
100% katoen. Vulling: 100% polyester.
50×50 cm. Leeuw/geel. 603.937.40

DJUNGELSKOG kussen 6,99 Stof:
100% katoen. Vulling: 100% polyester.
50×50 cm. Aap/blauw. 103.937.52

DJUNGELSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 9,99 100% katoen.
150×200 cm/ 50×60 cm. Leeuw/geel.
303.937.27

DJUNGELSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 17,99 100% katoen.
150×200 cm/ 50×60 cm. Aap/blauw.
303.937.08

DJUNGELSKOG vloerkleed, glad
geweven 14,99 Slijtvlak: 100% polyester.
Onderkant: synthetische rubber. Ø100 cm.
Vogel/blauw. 203.937.61

PE660189

PE659173

PE659067

DJUNGELSKOG handdoek met capuchon
14,99 100% katoen. 70×140 cm. Tijger/
geel. 803.938.24

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed,
leeuw 8,99 Aanbevolen vanaf 18 maanden.
100% polyester. Ø39 cm. Leeuw/bruin.
303.937.46

DJUNGELSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 19,99 100% katoen.
150×200 cm/ 50×60 cm. Dieren/wolk.
203.937.18

PE662469
PE659055
DJUNGELSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 24,99 50% katoen, 50%
lyocell. 150×200 cm/50×60 cm. Dieren/
groen. 203.935.20

DJUNGELSKOG vloerkleed, laagpolig
16,99 Slijtvlak: 100% nylon. Onderkant:
synthetische rubber. 133×100 cm. Jungle/
bomen. 603.937.64
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PE659041

PE662535

PE662339

PE662326

DJUNGELSKOG gordijnen met
embrasses, 1 paar 14,99 100% katoen.
120×250 cm. Aap/groen. 503.937.93

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed,
tijger 14,99 Aanbevolen vanaf 18
maanden. 100% polyester. L 70 cm.
704.085.81

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed,
leeuw 17,99 Aanbevolen vanaf 18
maanden. 100% polyester. L 70 cm.
204.028.07

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed
1,99 Aanbevolen vanaf 12 maanden.
100% polyester. L 14 cm. Diverse dessins.
604.028.10

PE663669

PE662350

PE662364

PE664355

DJUNGELSKOG opbergtas 7,99 100%
polyester. 41×43 cm. Aap. 003.938.18

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed,
orang-oetan 9,99 Aanbevolen vanaf
18 maanden. 100% polyester. L 66 cm.
004.028.08

DJUNGELSKOG pluchen speelgoed,
panda 9,99 Aanbevolen vanaf 18 maanden.
100% polyester. L 47 cm. 804.028.09

DJUNGELSKOG boek 4,99 Aanbevolen
tussen 2-7 jaar. 32 pagina’s. Gebleekt
chloorvrij papier. De wonderbaarlijke reis
van Panda. 004.037.04

PE680594
DJUNGELSKOG fotoboek 1,99
Aanbevolen tussen 0-2 jaar. Illustraties van
Margareta Nordqvist. Gebleekt chloorvrij
papier. Kiekeboe! 404.138.76
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STRANDMON
KINDERFAUTEUIL
Kinderen doen graag volwassenen na. Het maakt ook gewoon
deel uit van hun ontwikkeling: het is een manier voor hen om
de wereld te leren begrijpen. Het was dan ook geen verrassing
toen onze aangepaste versie van de POÄNG fauteuil voor
kinderen een groot succes bleek. Nu is het de beurt aan de
klassieke STRANDMON fauteuil. Maar om een versie voor
kinderen te maken, kan je niet gewoon de schaal verkleinen,
zegt productontwikkelaar Nicolas Cortolezzis.
“De proporties van een kinderlichaam zijn niet hetzelfde als bij
volwassenen, en kinderen zitten ook anders dan wij. Ze bewegen
meer en zitten graag met hun voeten omhoog. Daarom hebben
we voor hen een vaste zitting gemaakt, in plaats van een los
kussen te gebruiken zoals voor de grote mensen.”
Nicolas en zijn team hebben veel aandacht besteed aan de
veiligheid en de ergonomie, om de stoel heel stabiel te maken en
kinderen aan te moedigen om helemaal te zitten zoals zij willen.
Net zoals de volwassen versie is de STRANDMON kinderfauteuil
prima bestand tegen het dagelijks leven: hij is zelfs gemaakt van
nog sterkere stof. Dat is echt nodig wanneer een fauteuil niet
alleen een plek is om te zitten, maar soms ook een onbewoond
eiland of de hoogste berg ter wereld!

PE668407
STRANDMON kinderfauteuil
129,- Bekleding: 100% polyester.
Poten: getint, blank gelakt massief
beuken. 56×62 cm. H 71 cm. Vissle
grijs. 703.925.42

STRANDMON kinderfauteuil 129,- 703.925.42
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Een van de verschillen is dat de poten
van de STRANDMON kinderfauteuil
anders gepositioneerd zijn, om het
zwaartepunt beter af te stemmen
op de manier waarop kinderen de
fauteuil gebruiken.
STRANDMON kinderfauteuil 129,- 703.925.42
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URSKOG COLLECTIE
In de URSKOG collectie voor kinderen van 8 tot 12 jaar
wordt het thema van de DJUNGELSKOG collectie voortgezet: het is een hulde aan bedreigde diersoorten uit de
hele wereld. De tijger, de panda en andere wilde dieren
prijken op dekbedovertrekken, handdoeken en meer. Zo
vind je bijvoorbeeld een print van een imposante tijger
op een lekker comfortabel dekbedovertrek uit lyocell en
katoen.
Voor productontwikkelaar Anna Edlundh en haar collega’s
spreekt het voor zich dat ze materialen en productiemethoden kiezen die niet schadelijk zijn voor kinderen of
het milieu.
“We waren heel blij dat we materialen konden gebruiken
zoals de cellulosevezel lyocell, katoen uit duurzamere
bronnen en uit gerecycleerde kunststof vervaardigd polyester”, zegt Anna.

URSKOG serie. 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99 Leeuw/donkerblauw. 903.938.66 1-persoonsdekbedovertrekset 12,99 Tijger/blauw.
003.950.25 1-persoonsdekbedovertrekset 24,99 Tijger/grijs. 703.938.53 Kussen 9,99 Leeuw/grijs. 103.939.12
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WATERBESPAREND DRUKKEN
Net als in de DJUNGELSKOG collectie, is het textiel uit de
URSKOG collectie bedrukt met een pigmentdruktechniek
die fantastische milieuvoordelen biedt. Bij de productie
van één 1-persoonsdekbedovertrekset kan zo minstens
30 liter water worden bespaard!

Al het katoen in onze producten
kan
worden
getraceerd
tot
helemaal bij de boer die het heeft
verbouwd. Zo garanderen we dat
het katoen echt afkomstig is uit
duurzamere teelt.
URSKOG serie. 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99 Zebra/gestreept. 603.938.82 Kussen 9,99 Panda/veelkleurig. 603.939.19
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PE659105

PE659110

PE659099

PE659102

URSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 19,99 100% katoen.
150×200 cm/50×60 cm. Leeuw/
donkerblauw. 903.938.66

URSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 24,99 50% katoen, 50%
lyocell. 150×200 cm/50×60 cm. Tijger/grijs.
703.938.53

URSKOG kussen 9,99 Overtrek: 100%
katoen. Vulling: 100% polyester. 50×50 cm.
Leeuw/grijs. 103.939.12

URSKOG kussen 9,99 Overtrek: 100%
katoen. Vulling: 100% polyester. 50×50 cm.
Panda/veelkleurig. 603.939.19

PE663869

PE659142
URSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 12,99 100% katoen.
150×200 cm/50×60 cm. Tijger/blauw.
003.950.25

PE661827

PE662456

PE664291

URSKOG vloerkleed, laagpolig 29,99
Slijtvlak: 100% nylon. Onderkant:
synthetische rubber. 133×133 cm. Zebra/
gestreept. 103.939.07

URSKOG vloerkleed, glad geweven
34,99 Slijtvlak: 100% polyester.
Onderkant: synthetische rubber.
133×160 cm. Bladeren/groen. 003.939.03

URSKOG badhanddoek 9,99 100%
katoen. 70×140 cm. Leeuw/blauw.
203.939.40

URSKOG 1-persoonsdekbed
overtrekset 19,99 100% katoen.
150×200 cm/50×60 cm. Zebra/gestreept.
603.938.82
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SNÖSTORP FOTO’S
Voor wie de muur een opfrisbeurt wil geven zonder gaten
te boren zijn de SNÖSTORP foto’s een aantrekkelijk
alternatief. Je hangt de grote, op textiel afgedrukte foto’s
op met speciale zelfklevende klittenbandbevestiging, dus
spijkers en gaten zijn overbodig. Met hun oppervlakte
van 2,5 x 2,5 meter sorteren de foto’s heel wat effect.
De motieven ‘Onderweg’ en ‘Boshorizon’ vullen je muren
met dromen en nostalgie.

SNÖSTORP afbeelding zonder lijst 179,- Onderweg. 703.643.89
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PE670370
SNÖSTORP afbeelding zonder
lijst 179,- Motief van Jonna
Jinton. 100% polyester. 2,5×2,5 m.
Onderweg. 703.643.89

PE660785
SNÖSTORP afbeelding zonder
lijst 179,- Motief van Mikael
Svensson. 100% polyester.
2,5×2,5 m. Boshorizon. 903.643.88

NIEUW BIJ IKEA IN APR IL

IKEA PERSKIT /APR IL 2018 / 65

PH149424

ENEBY LUIDSPREKERS
Net als licht is ook geluid een belangrijk bestanddeel van
een aangename sfeer. Muziek en geluiden maken een
woning compleet, geven haar meer ziel. Daarom richten
we onze aandacht op geluid en lanceert IKEA voor het
eerst luidsprekers. De ENEBY luidsprekers sluit je aan met
Bluetooth® . Dankzij het strakke design zijn het prachtige
interieuraccessoires. De luidsprekers zijn verkrijgbaar in
twee formaten en kleuren. Je kan ze monteren op de
apart verkochte standaarden of wandbevestiging, of ze
een plaats geven in een KALLAX of EKET kast. De kleinste
luidspreker heeft een handgreep waarmee je hem aan
een haak kan hangen of meenemen naar een picknick of
een feestje, want hij werkt ook op batterijen. Werkelijk
niets houdt je nog tegen om op elk moment muziek te
integreren in je leven. Het is tijd om in te richten met
geluid.

ENEBY serie. Luidspreker 89,99 30×11 cm. H 30 cm. Wit. 804.014.66 Houder voor luidspreker 9,99 403.575.78
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PE664068
ENEBY batterij 19,99
Polycarbonaat. 403.575.35

PE664073

PE664076

ENEBY luidspreker 49,99
Kunststof, polyester en aluminium.
20×8 cm. H 20 cm. Zwart.
503.576.29

ENEBY luidspreker 49,99
Kunststof, polyester en aluminium.
20×8 cm. H 20 cm. Wit. 804.013.86

PE664069
ENEBY wandhouder voor
luidspreker 4,99 Staal en
EVA-plastic. 2×3 cm. H 7 cm.
603.576.19

PE664075

PE664074

PE664070

ENEBY luidspreker 89,99
ABS-plastic and 100% polyester.
30×11 cm. H 30 cm. Zwart.
103.573.96

ENEBY luidspreker 89,99
ABS-plastic en 100% polyester.
30×11 cm. H 30 cm. Wit.
804.014.66

ENEBY houder luidspreker
9,99 Aluminium en ABS-plastic.
16,5×20 cm. H 32 cm. Zwart.
403.575.78

De kleine ENEBY luidspreker werkt ook op batterijen:
je neemt hem makkelijk mee naar een feestje of een
picknick.
ENEBY luidspreker 49,99 20×8 cm. H 20 cm. Zwart. 503.576.29
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