
YPPERLIG
C O L L E C T I E

BASICS OP HUN BEST, DOOR IKEA EN HAY



Basics op hun best

IKEA stelt in oktober zijn nieuwste samenwerking voor, deze keer met het 
Deense designbedrijf HAY. De collectie bestaat uit een gevarieerde reeks 
artikelen, van grotere stukken zoals zitbanken en salontafels, tot kleine (maar 
belangrijke!) dingetjes, zoals een update van de iconische blauwe IKEA tas. 

De weloverwogen combinaties van materialen, kleuren en productietechnieken 
maken van YPPERLIG een collectie van basics afgestemd op moderne behoeften 
en wensen: een eigentijdse maar tijdloze collectie, dat zie je aan elk stuk. 

“Bij IKEA zijn we nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Wij geloven in 

samenwerking met anderen, want samen kunnen we veel meer bereiken en 

veel mensen betere producten en oplossingen bieden.”

Marcus Engman, Hoofd Design bij IKEA of Sweden.

PH146028 YPPERLIG armleunstoel 49,99 
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Zeg hallo tegen HAY 

Mette en Rolf Hay zijn het koppel achter het designbedrijf HAY. Sinds de 
oprichting in Kopenhagen in 2002 legt HAY zich met flair voor het moderne 
wonen toe op het ontwerpen van meubilair bedoeld voor geavanceerde 
industriële productie. Het koppel put inspiratie uit onder meer architectuur, 
mode en kunst, voor de creatie van stukken met een nuchter, functioneel en 
esthetisch design. Kortom: een bedrijf dat perfect past bij IKEA. 

“We hebben meteen aan IKEA duidelijk gemaakt dat we het IKEA concept trouw 

wilden blijven: eerlijke producten die lang meegaan, tegen een betaalbare 

prijs.”

Mette Hay

Lees het volledige interview op pagina 22
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IKEA en HAY: samen sterker

Hoewel IKEA en HAY in dezelfde branche zitten, was in deze samenwerking 
geenszins sprake van twee concurrenten die het tegen elkaar opnemen. 
Het punt was om via een ijzersterk partnership de impact van creativiteit en 
ervaring te vergroten. IKEA is een kei in productie en HAY heeft een vurige 
passie voor design. Het resultaat van die combinatie is YPPERLIG. Als er tijdens 
de samenwerking problemen opdoken, werden ze snel en innoverend opgelost, 
en naar aloud IKEA recept gebeurde dat op de fabrieksvloer. Gedurende het 
hele proces daagden de twee bedrijven elkaar voortdurend uit: aan elk product 
werd gesleuteld tot beide partijen tevreden waren met het resultaat. Op die 
manier ontstond een betaalbare collectie van dagelijkse basisartikelen, gemaakt 
om jaar na jaar te koesteren en te gebruiken. Een collectie met een hoge 
designwaarde, die het beste van twee werelden combineert en de kracht van 
samenwerking een gezicht geeft.

“Het was veel werk, maar het was nooit een gevecht. Dat kwam onder meer 

omdat de drijvende kracht bij zowel HAY als IKEA de productie is. Ja, we zijn 

ontwerpers, maar wel met een oprechte passie voor hoe dingen gemaakt 

worden. Andere designers die graag met IKEA zouden samenwerken kan ik 

alleen adviseren: het is zeker nuttig als je iets van industriële productie kent. 

Er wordt heel veel beslist op de fabrieksvloer, dus je kan maar beter zien dat je 

daar bent.” 

Rolf Hay
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PH146014 YPPERLIG 3-zitsslaapbank 599,-  
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Soms zijn dingen die er simpel uitzien juist heel moeilijk goed te krijgen. Neem 
nu de YPPERLIG slaapbank. Het team wilde een product dat er niet alleen knap 
uitzag; je moest er ook heerlijk op kunnen slapen. De constructie stevig en 
stabiel maken was echter een hele opgave. Ze zijn eruit gekomen door een 
binnenveringsmatras te gebruiken als zitting. Het resultaat is een vernuftige 
slaapbank die de klok rond praktisch comfort biedt. Goede nacht gegarandeerd! 

PH146024 YPPERLIG salontafel 39,99

PH146023 YPPERLIG 3-zitsslaapbank 599,-
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PH146015 YPPERLIG tafel 199,-
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Houten tafels namen in de Scandinavische meubeltraditie altijd al een 
belangrijke plaats in. Dat HAY daar een moderne draai aan wilde geven was 
dus geen verrassing. Ze combineerden de nieuwste board-on-frametechnieken 
voor extra duurzaamheid met massief houten poten en een metalen onderstel. 
Het resultaat is een stabiele tafel in witgebeitst essen fineer met een strakke, 
natuurlijke look. 

PH146029 YPPERLIG armleunstoel  49,99

PH146027 YPPERLIG vaas 24,99
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PH146020 YPPERLIG bank 39,99 
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Een goeie make-over laat niemand koud! Omdat het nu eenmaal een van de 
herkenbaarste IKEA producten ter wereld is, wilde Mette de IKEA tas in het 
nieuw steken zonder het origineel geweld aan te doen. Ze behield dus de 
afmetingen en het materiaal, maar speelde met de kleuren en weefpatronen. 
De tas is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, en het team maakte ook 
een versie die extra slijtvast is dankzij de nylon riem die helemaal rond de 
onderkant loopt.

“Ze is een van de bekendste en meest gebruikte IKEA producten, maar wordt 

door niemand gewaardeerd als designobject. We behielden de afmetingen. 

De update bestaat uit nieuwe kleuren en motieven, als hulde aan dit iconische 

product.” 

Mette Hay

PH146032 YPPERLIG tas, groot 1,99
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Deze metalen spiegels zijn er in drie verschillende kleuren en formaten: ideaal 
voor uiteenlopende plekken in huis. Handig is het rekje onderin, het perfecte 
onderkomen voor al die prulletjes die steevast in huis rondzwerven. De spiegels 
zijn zelfs getest en goedgekeurd voor gebruik in de badkamer.

“We wilden niet zomaar een marketingstunt, maar iets moois dat ook bruikbaar 

en degelijk is. Supergoeie producten gemaakt door IKEA, met een HAY sausje 

eroverheen!” 

Mette Hay

PH146033 YPPERLIG spiegel vanaf 9,99  
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PH146017 YPPERLIG schrijfset 9,99 
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HAY wilde een bijzonder slanke lamp maken, wat niet heel compatibel was met 
de manier waarop IKEA gewoonlijk lampen produceert. Het ontwerp is flink 
wat keren over en weer gegaan, maar iedereen is heel blij met het resultaat. 
Het werd een ongewoon slanke ledlamp met ingebouwde aanraakdimmer: 
simpelweg je vinger erop leggen om de lichtsterkte aan te passen. Je krijgt 
een aangenaam, niet-verblindend licht dat je richt naar waar je het nodig hebt 
dankzij de verstelbare kop.

“Er is knap teamwork geleverd, en ik hoop dat de mensen dat zullen zien. 

Want eersteklas design en productontwikkeling steunen in de eerste plaats op 

teamwork: bij ons geen eenzame genieën.” 

Marcus Engman, Hoofd Design bij IKEA of Sweden.

PH146026 YPPERLIG led-tafellamp 39,99
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PH146035 YPPERLIG fauteuil 79,90 
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“Een van onze lievelingen uit de collectie is de ‘monobloc’ stoel. Die wordt 

gemaakt door één dosis vloeibaar plastic in een matrijs in de vorm van een stoel 

te spuiten. Die inspuiting duurt ongeveer 30 seconden, en het resultaat is een 

prachtige, comfortabele en sterke maar toch lichte stoel. We vonden hem zo 

leuk dat we behalve een eetkamermodel ook een wat lagere loungestoel hebben 

gemaakt. Hij is zelfs getest voor gebruik in publieke ruimtes.”

Rolf Hay

PH146016 YPPERLIG bijzettafel, set van 3 59,90
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PH146022 YPPERLIG wandrek 14,99
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“We hebben uit deze samenwerking veel geleerd dat we in ons eigen bedrijf 

kunnen toepassen: hoe simpel de IKEA leveringsketen werkt, en complexe 

dingen vereenvoudigen tot een beter en goedkoper alternatief. We hebben 

ook veel bijgeleerd over het maken van het beste gereedschap en ijzersterke 

oplossingen, en het aanpakken van platteverpakkingsproblemen!”

Rolf Hay

PH146021 YPPERLIG kruk 19,99

YPPERLIG collectie / IKEA perskit / 17



Textiel neemt in de YPPERLIG collectie een belangrijke plaats in. De meeste 
kussens hebben aan elke kant een ander motief, wat ze extra speels en 
(letterlijk) veelzijdig maakt. Ze bieden een betaalbare manier om de ruimte 
zachtheid en karakter te geven.

PH146034 YPPERLIG kussenovertrek 4,99
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PH146018 YPPERLIG stellingkast 99,90
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“Voor accessoires blijf ik graag dicht bij de mode en de actuele 

trends. Ik denk dat de accessoires die we voor deze collectie 

ontwikkelen mensen op een andere manier zullen doen kijken naar 

enkele van de bekendste IKEA producten.”

Mette Hay

PH146031 YPPERLIG kandelaar 3,99
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Wat gebeurt er als je een Deens 

designbedrijf combineert met 

een Zweedse meubelketen? Dat 

wilde IKEA ontdekken toen het 

de handen in elkaar sloeg met 

HAY. Het resultaat is YPPERLIG, 

een collectie die de kracht van 

samenwerking een gezicht geeft. 

HAY werd opgericht door Mette en Rolf 
Hay en is een Deens designbedrijf dat 
zich beweegt op de spanningsboog 
tussen architectuur en mode, en dat 
eigentijds design ademt. Kortom: 
een vanzelfsprekende keuze toen 
IKEA mensen zocht om mee samen te 
werken.

Hoewel beide bedrijven in elk 
geval al hun kijk op design gemeen 
hadden, vloeide het succes van de 
samenwerking voor een deel ook voort 
uit een gedeelde kijk op waarden. 
Openheid was bijvoorbeeld een 
kritieke factor.

“We hadden meteen het gevoel dat 

de cultuur van IKEA zeer open is en 

ze niet bang zijn om dingen te delen. 

Dat was voor mij een van de redenen 

die me zin gaf om met hen samen te 

werken: het feit dat we echt iets van 

elkaar zouden kunnen leren”, vertelt 
Rolf. 
Mette is het daarmee eens: “Ik denk 

dat het tijdperk waarin we leven 

draait om gedeelde ervaringen. 

Samenwerking is cruciaal voor de 

toekomst. Naar mijn gevoel draait 

het om het kiezen van de juiste 

samenwerkingen, waarin beide 

partijen elkaar iets te bieden hebben. 

Ik vind dat IKEA en HAY allebei 

heel veel input hebben gegeven. 

We hebben het samen voor elkaar 

gekregen.” 

Passie voor productie

Nog iets dat IKEA en HAY gemeen 
hebben is hun interesse in de 
productie, die heel goed van pas 

HAY gaat in zee met IKEA 
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komt, aangezien veel beslissingen die 
een invloed hebben op het uiteindelijke 
ontwerp worden genomen op de 
fabrieksvloer.
Welke producten uit de YPPERLIG 
collectie liggen hun dan het nauwst aan 
het hart? 

Aangezien hij vooral gewerkt heeft aan 
de grotere stukken, is de ‘monobloc’ 
stoel Rolfs favoriet. Deze eetkamerstoel 
wordt gemaakt door één dosis plastic 
in een matrijs te spuiten. Die inspuiting 
duurt ongeveer 30 seconden, en het 
resultaat is een comfortabele en sterke 
maar toch lichte stoel die geschikt is 
voor gebruik in publieke ruimtes. Het 
team vond hem zo leuk dat ze behalve 
een eetkamermodel ook een wat lagere 
loungestoel hebben gemaakt.

Update van een IKEA icoon

In het werk voor hun eigen merk buigt 
Mette zich vooral over de accessoires. 
Dus het lag voor de hand dat ze daar 
voor YPPERLIG ook op zou focussen. 
Mettes plan was om enkele van de 
meest iconische IKEA stukken een 
nieuw elan te geven, en een van de 
uitverkoren producten was de blauwe 
IKEA tas. Ze was best zenuwachtig om 
IKEA daarover aan te spreken, precies 
omdat de tas een echt icoon is. Maar 
gelukkig heeft ze het wel gedaan: in de 
collectie zitten nu drie nieuwe versies 
van de tas die trouw zijn aan het 

origineel maar een vleugje HAY hebben 
meegekregen.
“De blauwe tas is een van de 

bekendste en meest gebruikte IKEA 

producten, maar wordt door niemand 

gewaardeerd als designobject. 

Daarom behielden we de afmetingen 

maar gebruikten nieuwe kleuren en 

motieven, als hulde aan dit iconische 

product”, zegt Mette.

Leerrijke samenwerking

Wat is het koppel het meeste 
bijgebleven van de samenwerking met 
IKEA? 
“We hebben uit deze samenwerking 
veel geleerd dat we in ons eigen bedrijf 
kunnen toepassen: hoe simpel de IKEA 
leveringsketen werkt, en complexe 
dingen vereenvoudigen tot een beter 
en goedkoper alternatief. We hebben 
ook veel bijgeleerd over het maken van 
het beste gereedschap en ijzersterke 
oplossingen, en het aanpakken van 
platteverpakkingsproblemen!”, zegt 
Rolf.

Uiteindelijk is YPPERLIG een collectie 
geworden die duidelijk de visie 
verbeeldt die Mette en Rolf hadden 
toen ze hun tanden zetten in het 
project: een collectie die hulde brengt 
aan de basics, met producten die slim 
maar toch niet te flashy zijn, en van 
een tijdloze kwaliteit die heel mooi oud 
wordt.

HAY in het kort

Naam: 
Rolf en Mette Hay, het koppel achter HAY, een ontwerp- en meubelbedrijf. 

Uit: 
Kopenhagen, Denemarken

Achtergrond: 
Rolf werkte eerst voor verschillende designbedrijven in Denemarken en leerde 
gaandeweg alles wat hij weet over design en ontwikkeling. Mettes ouders 
hadden een eigen designwinkel. Ze richtten HAY op in 2002, en HAY Mini 
Market, een pop-up conceptwinkel voor accessoires, in 2014. 
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Producten en productinfo

PE633891

YPPERLIG fauteuil 79,90 

Stapelbaar: bespaart plaats 
wanneer niet in gebruik. Versterkt 
polypropeen. Designer: HAY. 
62×64 cm. 72 cm hoog.  
Lichtgrijs. 203.465.81

PE633892

YPPERLIG fauteuil 79,90 

Stapelbaar: bespaart plaats 
wanneer niet in gebruik. Versterkt 
polypropeen en 100% polyester. 
Designer: HAY. 62×64 cm. 72 cm 
hoog. Gunnared donkergrijs. 
803.465.78

PE633816

YPPERLIG 2-zitsbank 299,- 

De bredere zithoek maakt dat 
de zitbank dieper aanvoelt en 
comfortabeler zit. Hoes: 65% 
polyester en 35% katoen. 
Designer: HAY. 186×84 cm. 
84 cm hoog. Orrsta zwartblauw. 
003.465.96

PE633820

YPPERLIG 3-zitsslaapbank 

599,- 

Incl. dekmatras. Hoes: 65% 
polyester en 35% katoen. 
Designer: HAY. 200×80 cm. 85 cm 
hoog. Bed 70×200 cm. Orrsta 
lichtgrijs. 303.465.90

PE633812

YPPERLIG tafel 199,- 

Massief hout, fineer en staal 
zijn slijtvaste, makkelijk schoon 
te houden materialen. Getint, 
blank gelakt essen fineer en 
massief berken. Designer: 
HAY. 200×90 cm. 74 cm hoog.  
803.465.83

PE633890

YPPERLIG bank 39,99 

Massief beuken is een slijtvast 
natuurlijk materiaal. Blank gelakt 
massief beuken. Designer: 
HAY. 100×27 cm. 46 cm hoog. 
403.453.78

PE633814

YPPERLIG kruk 19,99 

Massief beuken is een slijtvast 
natuurlijk materiaal. Blank gelakt 
massief beuken. Designer: HAY. 
32×27 cm. 46 cm hoog. 203.453.79

PE633821

YPPERLIG bijzettafel, set 

van 3 59,90 

Kan je apart gebruiken of in elkaar 
schuiven om ruimte te besparen. 
Blank gelakt massief beuken. 
Designer: HAY. Afmetingen: 
55×40×60,1 cm, 40×40×42 cm en 
40×25×24,2 cm. 803.453.76

PE633827

YPPERLIG tijdschriftenrek 

14,99 

Licht en makkelijk te verplaatsen. 
Gepoederlakt staal. Designer: 
HAY. 55×36 cm. 67 cm hoog. 
Donkergrijs. 103.461.24

PE633869

YPPERLIG salontafel 39,99 

Massief berken is een slijtvast 
natuurlijk materiaal. Gepoederlakt 
staal en blank gelakt massief 
berken. Designer: HAY. Ø50 cm. 
40 cm hoog. Donkergrijs/berken. 
903.465.92

PE633819

YPPERLIG stellingkast 99,90

Massief berken is een slijtvast 
natuurlijk materiaal. Gepoederlakt 
staal en blank gelakt massief 
berken. Designer: HAY. 150×35 cm. 
90 cm hoog. Lichtgrijs/berken. 
203.465.76

PE633818

YPPERLIG stellingkast 99,90

Massief berken is een slijtvast 
natuurlijk materiaal. Gepoederlakt 
staal en blank gelakt massief 
berken. Designer: HAY. 90×35 cm. 
166 cm hoog. Lichtgrijs/berken. 
403.465.75

PE633782

YPPERLIG wandrek 14,99

Dit kleine decoratieve rekje kan je 
achter een deur of op een andere 
krappe plek hangen. Blank gelakt 
massief berken. Designer: HAY. 
54×4 cm. 100 cm hoog. 903.461.39

PE633824

YPPERLIG spiegel 16,99 

Gepoederlakt staal en glas. 
Designer: HAY. 45×4 cm. 46 cm 
hoog. Wit. 703.461.02

PE633865

YPPERLIG armleunstoel, 

binnen/buiten 49,99 

Stapelbaar: bespaart plaats 
wanneer niet in gebruik. Versterkt 
polypropeen. Designer: HAY. 
55×51 cm. 83 cm hoog.  
Groen. 403.465.80

PE633864

YPPERLIG armleunstoel, 

binnen/buiten 49,99 

Stapelbaar: bespaart plaats 
wanneer niet in gebruik. Versterkt 
polypropeen. Designer: HAY. 
55×51 cm. 83 cm hoog.  
Lichtgrijs. 603.465.79

PE633866

YPPERLIG armleunstoel, 69,90 

Stapelbaar: bespaart plaats 
wanneer niet in gebruik. Versterkt 
polypropeen en 100% polyester. 
Designer: HAY. 55×51 cm. 83 cm 
hoog. Gunnared donkergrijs. 
003.465.77
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PE633825

YPPERLIG spiegel 14,99 

Gepoederlakt staal en glas. 
Designer: HAY. 30×4 cm. 40 cm 
hoog. Groen. 903.461.01

PE633826

YPPERLIG spiegel 9,99 

Gepoederlakt staal en glas. 
Designer: HAY. 30×4 cm. 26 cm 
hoog. Donkerrood. 503.461.03

PE636063

YPPERLIG led-tafellamp 39,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 44 cm hoog. IKEA. Model 
B1612F YPPERLIG. Deze armatuur 
heeft geïntegreerde ledlampen. 
A++ tot A. Lichtgrijs. 303.461.04

PE636064

YPPERLIG staande lamp, led 

49,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 122 cm hoog. IKEA. Model 
G1608F YPPERLIG. Deze armatuur 
heeft geïntegreerde ledlampen. 
A++ tot A. Donkergrijs. 303.461.23

PE633784

YPPERLIG vaas 24,99 

Met de hand beschilderd door een 
bedreven vakman. Steengoed. 
Designer: HAY. 30 cm hoog. Bruin. 
303.465.71

PE633791

YPPERLIG vaas 14,99 

Met de hand beschilderd door een 
bedreven vakman. Steengoed. 
Designer: HAY. 23 cm hoog. Groen. 
503.465.70

PE633815

YPPERLIG schrijfset 9,99 

Combineer en stapel de onderdelen 
naar wens. Bestaat uit: 1 
pennenkoker (Ø8 cm, 10,5 cm 
hoog), 2 bakjes (Ø8 cm, 3 cm 
hoog) en 1 tapehouder (Ø8 cm, 
3 cm hoog). Aluminium. Designer: 
HAY. Zwart. 803.461.30

PE633811

YPPERLIG theelichthouder 

6,99/3 st. 

Je kan de theelichthouders ook 
gebruiken voor gewone kaarsen. 
Gepoederlakt aluminium. 
Designer: HAY. 5,8 cm hoog. Grijs. 
603.461.31

PE634556

YPPERLIG theelichthouder voor 

3 theelichtjes 6,99 

Je kan de theelichthouders ook 
gebruiken voor gewone kaarsen. 
Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 19,6×5 cm. 4,7 cm hoog. 
Donkergrijs. 403.461.32

PE633882

YPPERLIG kandelaar 3,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. Ø11 cm. 5,1 cm hoog. 
Donkergrijs. 703.463.24

PE633881

YPPERLIG kandelaar 3,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. Ø11 cm. 5,1 cm hoog. Groen. 
903.463.23

PE633880

YPPERLIG kandelaar 3,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. Ø11 cm. 5,1 cm hoog. 
Lichtgroen. 203.461.33

PE633793

YPPERLIG dienblad 7,99 

Gelamineerd karton. Designer: 
HAY. 58×38 cm. Donkerrood. 
003.463.32

PE633794

YPPERLIG dienblad 4,99 

Gelamineerd karton. Designer: 
HAY. 50×16 cm. Groen. 303.463.40

PE633795

YPPERLIG dienblad 3,99 

Gelamineerd karton. Designer: 
HAY. 33×33 cm. Donkerblauw. 
503.463.39

PE633796

YPPERLIG dienblad 2,99 

Gelamineerd karton. Designer: 
HAY. 28×20 cm. Donkerrood/
lichtgroen. 703.463.38

PE633884

YPPERLIG doos met deksel 6,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 21×20 cm. 12 cm hoog. 
Groen. 503.461.36

PE633885

YPPERLIG doos met deksel 5,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 16×15 cm. 12 cm hoog. 
Blauw. 303.461.37

PE633822

YPPERLIG papieren servet 

1,49/30 st. 

De servetten zijn gemaakt van 
drie lagen papier en absorberen 
dus heel goed. Designer: HAY. 
33×33 cm. Wit. 903.465.68

PE633883

YPPERLIG doos met deksel 3,99 

Gepoederlakt aluminium. Designer: 
HAY. 9×8 cm. 6 cm hoog. 
Lichtgroen. 703.461.35
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PE633823

YPPERLIG papieren servet 

1,49/30 st. 

De servetten zijn gemaakt van 
drie lagen papier en absorberen 
dus heel goed. Designer: HAY. 
33×33 cm. Lichtbruin. 703.465.69

PE633801

YPPERLIG plaid 8,99 

De plaid blijft zacht en gaat niet 
pluizen dankzij de antipluis-
afwerking. 100% polyester. 
Designer: HAY. 130×170 cm. 
Donkergroen. 103.461.38

PE633800

YPPERLIG plaid 8,99 

De plaid blijft zacht en gaat niet 
pluizen dankzij de antipluis-
afwerking. 100% polyester. 
Designer: HAY. 130×170 cm. 
Groen. 503.463.20

PE633797

YPPERLIG plaid 8,99 

De plaid blijft zacht en gaat niet 
pluizen dankzij de antipluis-
afwerking. 100% polyester. 
Designer: HAY. 130×170 cm. 
Lichtgrijs. 303.463.21

PE639332

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Zwart/wit. 803.463.85

PE639335

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Donkerblauw/gestreept. 
603.463.86

PE639337

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Donkerrood/gestreept. 
103.463.84

PE639336

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Roze/stippen. 
703.463.81

PE639339

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Lichtgroen/stippen. 
903.463.80

PE639333

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Blauw/stippen. 
303.463.83

PE639357

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Donkerblauw/stippen. 
203.463.88

PE639340

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Donkerrood/stippen. 
103.463.79

PE639338

YPPERLIG kussenovertrek 4,99

Dankzij de rits kan je het 
overtrek makkelijk verwijderen. 
100% katoen. Designer: HAY. 
50×50 cm. Groen/stippen. 
503.463.82

PE633877

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. 
Groen. 203.463.50

PE633879

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. 
Donkerrood. 003.463.46

PE633873

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. Geel. 
603.463.48

PE633875

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. 
Groen/wit. 403.463.49

PE633878

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. 
Donkerrood/wit. 003.463.51

PE633872

YPPERLIG tas, groot 1,99 

Ook geschikt om afval te sorteren. 
Polypropeen. Designer: HAY. 
36×37 cm. 35 cm hoog. 71 L. 
Geel/zwart. 803.463.47
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