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IKEA CATAlogus 2019
Welkom thuis x 7

2019 IKEA CATALOGUS

01 PH151225 INGATORP
02 PH151761 NORRÅKER

Dit is de identificatiecode
van de foto

Welkom
thuis x 7
De IKEA catalogus 2019 is er,
en daar hoort groot nieuws bij.
In onze catalogus vond je altijd al
beelden van kamers. Welnu, dit jaar
zijn we nog een stapje verder gegaan en hebben we hele woningen
voor je gecreëerd. Ze zijn ontworpen voor denkbeeldige gezinnen
maar zitten wel vol echte ideeën en
inspiratie.
We kunnen niet wachten om de hele
wereld te ontvangen op de grootste ‘opendeur’ ooit, waarbij we zeven woningen presenteren gespreid
over meer dan 100 cataloguspagina’s, allemaal gemaakt met onze
producten.
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2019 IKEA CATALOGUS

01 PH151167 SVÄRTA
01

Een beter dagelijks leven thuis
ontwerpen Het vertrekpunt voor
de woningen in onze catalogus 2019
was het IKEA Life at Home-rapport.
Elk jaar doen we een uitgebreid onderzoek bij mensen over de hele
wereld. Het omvat huisbezoeken,
interviews en enquêtes waarmee
we een beter zicht willen krijgen op
de plus- en minpunten van het leven vandaag. De inzichten die we
op die manier verwerven gebruiken
we bij de ontwikkeling van praktische producten en oplossingen.
Op basis van het rapport hebben
we zeven woonsituaties en achtergrondverhalen uitgekozen die voor
onze designers de inspiratie vormden voor de grondplannen en interieurs van de woningen. Daarmee
willen we tonen hoe het design van
alle kamers in huis bepalend kan
zijn om jou, je leven en je stijl te
ondersteunen.
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2019 IKEA CATALOGUS

01 PH151912 STRANDMON
01

Dit nummer stemt overeen
met het nummer op de
betreffende foto

Uniek, net als jij De zeven woningen in de catalogus vertegenwoordigen een breed scala van stijlen,
formaten en budgetten: het bewijs
dat een typische IKEA woning (of
klant!) niet bestaat.
Die woningen zijn trouwens maar
één deel van de catalogus 2019.
Er zijn natuurlijk ook de nieuwe
producten die we dolgraag aan je
voorstellen, een prachtige selectie
bestaande favorieten en slimme,
stijlvolle en betaalbare oplossingen
voor elk hoekje van de woning. En
zoals altijd is wat in de catalogus
past maar een fractie van ons volledige aanbod, dus je vindt nog veel
meer online en in onze winkels.
Klaar om te ontdekken? Steek de
‘Welkom!’-mat over en kom erin!
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Gluren bij de
buren...
Kijk binnen in enkele van onze woningen...

Rust in de stad: pagina 6

Gekkenhuis? Pagina 10

Dit stel maakte een toevluchtsoord vol
tactiel genot, een plek om te ontspannen
en energie op te doen.

Een gezin van zes maakt ruimte voor ‘mij’ en
‘wij’ in een stadsappartement.

Innemend ingenieus: pagina 14

Sta open voor verandering: pagina 18

Waar meer echt méér is: pagina 22

Kijk binnen in een gedeelde woning
waar huisgenoten stijlvol en duurzaam
samenleven.

Interieur dat alle regels over hoe een gezin
van vier zijn ruimte gebruikt achter zich laat.

Woning van een koppel dat zijn herinneringen
koestert door de schatten die het heeft
verzameld uit te stallen.
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RUST IN DE STAD

01 PH152610 GRÖNLID
01

Rust in de
stad
Ook in een drukke stad vol stress
kan je een cocon van rust creëren:
zorg voor evenwicht door goede
organisatie en het bannen van
rommel. Zo maak je een plek voor
reflectie, rust en vreugde, waar
je nieuwe energie opdoet door de
drukke buitenwereld achter je te
laten en aandacht te besteden aan
welbevinden.
Inzicht Life at Home-rapport:
Naarmate het leven drukker wordt
en het werk veeleisender, dringt de
buitenwereld – vaak via technologie
– onze woning binnen zoals nooit
tevoren, waardoor ook daar stress
ontstaat.
Wie woont hier? Dit gezin van
twee leidt een hectisch leven op het
werk dat ze achter zich willen laten
zodra ze thuis binnenstappen.
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RUST IN DE STAD
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01 PH152620 PLATSA
02 PH152617 SJÖPENNA

01

Hier is het bewijs dat ook een doodnormale hal een van de favoriete
plekjes in huis kan worden. Ruim bemeten PLATSA kasten in combinatie
met een rij open kastjes bovenaan hebben massa’s ruimte voor wat je er
ook in kwijt wil en bieden tegelijk het perfecte plekje om je schoenen aan
te trekken. Een rij makkelijk bereikbare haken vangt aan het einde van de
dag je muts, tas en paraplu voor je op.

02

Verwen je zintuigen. Bij de keuze van interieurelementen focussen we vaak op kleur en vorm, maar textuur en de
kwaliteit van het licht kunnen even belangrijk zijn om het soort ruimte te maken waar je graag tijd doorbrengt.
Hier was het doel zachtheid, van knusse plaids en kussens tot doorschijnende gordijnen die het zonlicht filteren en
de diffuse, warme gloed van een lamp met papieren kap zoals SJÖPENNA.

RUST IN DE STAD
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01 PH152758 MAXIMERA
02 PH152751 IVAR
03 PH152308 GODMORGON

01

In de keuken is het vaak druk. Zorg voor visuele rust met
een wand van kalme, gesloten opbergruimte. Al integreer
je maar een klein stukje MAXIMERA open uitstalruimte
in je kastwand, het doet heel wat voor de algemene
look: zowel het open als het gesloten gedeelte wordt
aantrekkelijker dankzij het contrast tussen beide.

02

Ai, opbergruimte op? Dat dacht je! Hier is met IVAR kasten ruimte
gemaakt om schatten zoals fotoalbums of hobbygerei (die geheime
voorraad garen bv.!) te verstoppen. En je hebt meteen ook een
oppervlak om die kleine spulletjes uit te stallen die de ruimte een
uiterst persoonlijk karakter geven.

03

Om een naturelle, wellnessachtige look te maken hoef
je echt niet alles weg te stoppen. Wat jij graag uitstalt is
even belangrijk als wat je opbergt in een GODMORGON
kast. De open planken zijn perfect voor donzige
handdoeken, geurkaarsen en je favoriete lotion. Een plant
op de juiste plek (het zonlicht en het vocht van de douche
combineren tot de perfecte biotoop) brengt leven in de
ruimte.

RUST IN DE STAD
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01 PH152331 KUBBIS
02 PH152330 KOMPLEMENT
03 PH152323 MAJGULL

01

Het meeste leg en hang je netjes weg achter gesloten
deuren, en een KUBBIS hanger is een simpele manier om
alleen alles wat je morgen nodig hebt klaar te hangen. Zo
zorg je voor een vlotte ochtendroutine met weinig stress.

02

De kast opentrekken en oog in oog staan met een warrige garderobe
is een onfeilbare manier om je kalmte te verliezen. Blijf ook die kleine spulletjes de baas met simpele, slimme KOMPLEMENT kastinrichting om elke kalmtemolecule te bewaren.

03

Een goede nachtrust leidt tot een blijere, gezondere dag.
Maak van je slaapkamer een rustplek vol sereniteit met
de MAJGULL verduisteringsgordijnen.
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GEKKENHUIS?

01 PH151878 NORRÅKER
01

Dit is de naam van het
hoofdproduct op de foto

Gekkenhuis?
Wij zijn ervan overtuigd dat meerdere mensen van verschillende
leeftijden met diverse behoeften
gelukkig samen onder één dak kunnen wonen mét het nodige evenwicht tussen alleen-ruimte en samen-ruimte. Deze woning waar het
leven nauwelijks een minuut stil
staat zit boordevol oplossingen voor
inclusief wonen: perfect voor een
gezin dat de connectie nooit kwijt
wil, ook al doet ieder zijn eigen ding.
Inzicht Life at Home-rapport:
Een evenwicht vinden tussen het
jouwe en het mijne voelt vaak aan
als de ultieme strijd. Van alle onenigheid in huis is 17% het gevolg
van het schenden van elkaars persoonlijke ruimte. Maar 42% van
de mensen zegt dat ze het moeilijk
vinden om eigen ruimte op te eisen,
dus weet je niet altijd wanneer je
over de grens gaat.
Wie woont hier? Twee ouders
en vier kinderen van verschillende
leeftijden: van baby tot tiener.
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01 PH151909 KIVIK
02 PH151473 EKET
03 PH151475 GRANBODA

01

Maak met alle KIVIK onderdelen een enorme zitbank waar iedereen kan samenkomen om een videogame te spelen of naar een film te kijken. En trek ze
daarna weer uiteen om te komen tot een kleinere zitbank, een voetenbankeiland en een chaise longue aan het raam, als perfecte soloplekjes om te lezen
of te sms’en.

02

Veel mensen, veel spullen. Stel een wand van decoratieve én praktische lage en hogere EKET kasten samen om al die spullen de baas te blijven. De
uniforme vorm en afmetingen van de open kasten
over de hele wand geven het interieur een georganiseerde aanblik.

03

Praktisch en stijlvol. Een set GRANBODA bijzettafels in een zacht verloop van kleuren ziet er mooi
uit en werkt hard. Heb je plaats nodig om te werken, snacks te zetten of te spelen, ze staan binnen
handbereik voor gebruik in de hele kamer. Meer
vloerruimte nodig? Schuif ze gewoon in elkaar:
simpel en strak!

GEKKENHUIS?
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01 PH151603 FLISAT
02 PH151602 DJUNGELSKOG

01

In een gedeelde kinderkamer maak je met twee hoogslapers tegenover elkaar makkelijk persoonlijke ruimte voor elk. De open plek in het midden met FLISAT tafel en
stoelen nodigt uit om de hele dag te spelen op een zacht en kleurrijk vloerkleed.

02

Grote opbergtassen zijn erg handig om speelgoed (of
pyjama’s) snel te verstoppen. Hang ze met de hengsels
aan haken op een rekje en spaar zo kostbare vloerruimte,
voor een extra ordelijke look. En met bonte, speelse motieven zoals op deze DJUNGELSKOG tassen werken deze
opberghelden evengoed als decoratief element.

GEKKENHUIS?
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01 PH151479 SLÃKT
02 PH151555 DYNAN
03 PH151672 HÄLLAN

01

Tieners willen gewoon wat ruimte voor zichzelf, ook al is het een kamer die amper breed genoeg is voor een bed. En of je nu veel ruimte
hebt of weinig, ons slimme SLÄKT bed is sowieso een interessante
optie. Het is uitgerust met heel wat handigheidjes, zoals uittrekbare
opbergruimte en een onderbed voor geïmproviseerde logeerpartijtjes.

02

Zes mensen, één badkamer? Vier woorden: opbergen is
de sleutel!
Snelle, flexibele helpers zoals onze vrijstaande en aan de
wand gemonteerde DYNAN artikelen bieden plaats aan
ieders favoriete shampoo zonder grote verbouwingen.

03

Net als op school is het in de gang vaak chaos. De ochtenden verlopen vlotter met een eigen HÄLLAN kastje voor
elk gezinslid (extra opties: geheime berichtjes en hangsloten).

INNEMEND INGENIEUS

01 PH152168 ODDVALD
01

Innemend
ingenieus
Heb je besloten te gaan voor
een gezondere en duurzamere
manier van leven, dan kan je
ruimte die keuze weerspiegelen én
ondersteunen. Deze huisgenoten
delen een woning die dicht bij de
natuur blijft, ook in de stadsjungle.
Inzicht Life at Home-rapport:
We zijn een groot deel van de tijd
fysiek aanwezig in huis, maar
genieten nog het meest wanneer
we ook met ons hoofd thuis zijn.
Eén manier om ons ook in ons
hoofd echt thuis te voelen is zo dicht
mogelijk bij de natuur te leven als je
woning toelaat. Zelfs simpelweg je
kamerplanten verzorgen brengt je
helemaal in het moment, waardoor
je mentaal verbonden bent met je
woning.
Wie woont hier? Een koppel
met een kind en hun huisgenoot.
Co-wonen in de stad vergroot de
mogelijkheden voor gezinnen om
te leven zoals zij willen. Ja, soms
is het een beetje druk, maar er is
ook plaats voor gezond koken,
veel planten en bewuste manieren
om dingen te hergebruiken en te
recycleren. Met doe-het-zelf- en
upcyclingprojecten besparen ze
geld, en met een nieuwsgierige
rakker in de buurt geeft het allemaal
nóg meer voldoening.
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INNEMEND INGENIEUS

01 PH151903 GAMLARED
02 PH151940 VEBERÖD

01

De grens tussen binnen en buiten vervaagt met een
minituintje in huis. Een rij metalen HINDÖ open kasten
vlak onder het raam is de perfecte plek om leuke planten
te zetten met daaronder massa’s extra opbergruimte.

02

Combineer oud en nieuw voor een look die helemaal
jou is. Leg een mooi groot houten paneel op ODDVALD
schragen om een unieke werk- en eettafel te maken.
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01 PH151867 KUNGSFORS
02 PH151902 MAXIMERA (KUNGSBACKA FRONTEN)
03 PH151871 OMAR

01

Een toptip om de aanblik van open keukenkasten te
optimaliseren is visueel gelijkende items groeperen. De
herhaalde vormen en het uniforme materiaal van de
doorzichtige voorraadpotten zorgen voor een strakke
visuele indruk.

02

Bewust leven begint in de keuken. In een woning waar
alles draait om spaarzaam omspringen met hulpbronnen
en materialen zijn de KUNGSBACKA kastfronten uit een
mix van gerecycleerd hout en petplastic helemaal op hun
plaats.

03

Duurzamer (en vaak ook goedkoper) winkelen en
bewaren doe je door droge voeding in een papieren zakje
te scheppen in de winkel en thuis te bewaren in glazen
potten in een robuuste open kast zoals OMAR uit verzinkt
staal. Weg met overbodige verpakkingen, hallo knappe
keukenrekken!

INNEMEND INGENIEUS
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01 PH151809 SORTERA
02 PH151835 TARVA
03 PH151753 UTÅKER

01

Ontwerp je eigen ecosysteem! Stel een sorteer- en
opbergcombinatie samen met de SORTERA bakken die
het beste aansluiten op je behoeften. Zo wordt het net
iets makkelijker om elke dag goed te leven.

02

Slimme dag-naar-nachtoplossingen hoeven niet extra
duur te zijn. De dubbelgeklapte houten TARVA bedbank
transformeer je snel tot een ruim tweepersoonsbed: zo
maak je van de living in een oogwenk een slaapkamer.

03

Geen kast? Geen probleem. Je maakt van elke muur
een enorme opbergwand met stevige houten stellingen.
En met een gordijn van vloer tot plafond wordt het een
designstatement. Dit hier hebben we gemaakt van
een mix van keukenhanddoeken en gewone stof, voor
een unieke handgemaakte uitstraling die niet op je
portemonnee weegt.
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01 PH151892 METOD

Sta open
voor verandering
Een gezin woont in een appartement met boven maar één slaapkamer. Waarom zouden de ouders die
niet aan hun kinderen geven? Zeker
als ze hun eigen knusse slaapplekje
kunnen maken aan één kant van de
centrale leefruimte. En waarom niet
kiezen voor een groot eiland (inclusief opbergruimte) in de eetruimte
in plaats van een traditionele tafel
als dat de favoriete verzamelplek is
van je gezin? Dit ontwerp weerspiegelt het leven dat dit denkbeeldige
gezin momenteel leidt, in plaats van
zogenaamde regels over hoe zij (of
jij) de ruimte thuis moeten gebruiken.
Inzicht Life at Home-rapport:
Veel mensen streven naar een interieur dat ‘af’ is, ook al evolueren
hun behoeften en dromen met de
tijd. Wij ondervonden dat je komt
tot echt comfort in huis wanneer de
woning aansluit op de huidige behoeften en niet de vroegere of de
toekomstige.
Wie woont hier? Twee ouders en
een tienertweeling. Dit gezin ziet
het allemaal heel flexibel, met een
opendeurbeleid voor vrienden die
op elk moment mogen binnenvallen
voor een praatje.
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STA OPEN VOOR VERANDERING

2019 IKEA CATALOGUS

01 PH151904 FLOALT
02 PH151885 FLOTTEBO
03 PH151905 BURVIK

01

Onze FLOALT lichtpanelen geven de indruk van invallend daglicht in elke
ruimte die een opkikker kan gebruiken. Hier hebben we ze decoratief
gegroepeerd, voor extra stijl en een welkome dosis verlichting.

02

De woonkamer is de grootste ruimte in dit stadsappartement, en ook de
flexibelste, dankzij een mix van aanpasbare zitopties. Onze FLOTTEBO
slaapbank dient om te zitten en te slapen. De positie van de rugkussens
kan je afstemmen op diverse activiteiten of focuspunten. De DIHULT poefs
zijn een gegeerd zacht plekje dat je neergooit waar je je maar wil nestelen
en aan de muur hangt wanneer je het niet gebruikt.

03

Het BURVIK tafeltje heeft een
ingebouwde handgreep. Je
kan het makkelijk verplaatsen:
superpraktisch voor wat er ook
op til is, van een filmavondje
met een hoop vrienden tot een
videogameduel met je broer.

19

STA OPEN VOOR VERANDERING

01 PH152237 TERTIAL
02 PH151829 KUNGSFORS

01

Witte tegels en kasten zijn hyperfunctioneel, maar deze keuken bewijst
dat dat niet hetzelfde is als saai. Verf de muren in een felle kleur en de
hele ruimte zindert van plezier. Je creëert bovendien een sterke impact
door die kleur over te nemen in één belangrijk accessoire, zoals hier
de TERTIAL lampen. Bonus: als je na enkele jaren een nieuwe look wil,
kan je gewoon een andere accentkleur kiezen.

02

KUNGSFORS is een robuust en toch superflexibel
ophangrek dat op een mooie manier plaats biedt aan
het kook- en serveergerei dat je elke dag gebruikt.
En wanneer je behoeften veranderen, pas je het rek
makkelijk aan je nieuwe ik aan.
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01 PH151564 MALM
02 PH151569 ELVARLI
03 PH151749 GODMORGON

01

De open kast en de donkere kleur bakenen mee deze slaapplek aan één kant van de leefruimte af. Het MALM bed met
ingebouwde bergruimte draagt bij tot de functionaliteit met
plaats om bedlinnen en seizoenskleding te bewaren.

02

Haal het maximum uit de hal (of elke vrije wand) door een
transformatie tot een fijne, praktische garderobe met het
ELVARLI systeem.

03

De rode draad van contrasterende kleuren loopt door in
de badkamer, met een GODMORGON wastafelkast. De
donkere tegels en voegen vormen een tot de verbeelding
sprekende achtergrond voor een STORJORM spiegel met
ingebouwde verlichting.

WAAR MEER ECHT MÉÉR IS

01 PH151214 FÄRLÖV
01

Waar meer
echt méér is
De spullen vertellen het unieke
verhaal van de mensen die een
ruimte bewonen, en je allereigenste
schatten koesteren kan je thuis
gelukkiger maken. Laat je woning
gerust uitschreeuwen wie jij bent!
Inzicht Life at Home-rapport:
Wereldwijd is 27% van de mensen
van mening dat we van de
samenleving druk ondervinden
om een minimalistische levensstijl
aan te nemen. Maar onze band
met onze spullen is vaak heel
emotioneel, omdat ze stuk voor stuk
herinneringen losmaken en dromen
symboliseren die veel verder gaan
dan het functionele nut. Daarom
vinden we het zo moeilijk om ze
weg te doen. Wij hebben gemerkt
dat spullen die samenhangen
met bepaalde ervaringen in ons
leven het makkelijker maken om
objectiever om te gaan met onze
bezittingen.
Wie woont hier? Een koppel
dat geniet van het leven en wat
ze tijdens hun avonturen samen
hebben verzameld. Dat hier veel
te ontdekken valt is het minste
wat je kan zeggen, en toch is elke
centimeter van deze bruisende flat
precisiewerk. Het geheim? Slim
opbergen, ordenen en – vooral –
uitstallen.

2019 IKEA CATALOGUS

22

WAAR MEER ECHT MÉÉR IS

2019 IKEA CATALOGUS

23

01 PH151373 RÅSKOG
02 PH151371 METOD
03 PH151219 VADHOLMA

01

Eén stevig kleurtje doet wonderen in een voor de
rest heerlijk neutraal schema. De dosis blauw van
de superfunctionele RÅSKOG roltafel benadrukt de
stille elegantie van de witte tegels, metaalkleuren en
natuurlijke houttinten eromheen.

02

Overweeg om open en gesloten opbergruimte te
combineren in plaats van categoriek het één of het ander
te kiezen. Op die manier kan je in de keuken je mooiste
voorwerpen, zoals flessen en boeken, uitstallen (hier
in VADHOLMA kastjes) en de schoonmaakspullen en
schreeuwerige dozen ontbijtgranen verstoppen.

03

Ook een bescheiden keukeneiland kan nuttig zijn. VADHOLMA
combineert heel wat praktische opberg- en werkruimte in een niet te
groot – en heel knap – pakket.

WAAR MEER ECHT MÉÉR IS
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01 PH151240 HEMNES
02 PH151223 EKEDALEN
03 PH151220 EKEDALEN

01

Zie een boekenkast als drie mogelijkheden in één. Om te
beginnen stal je al je favoriete boeken uit op de bovenste
planken. Daaronder bewaar je foto’s, programmaboekjes
en andere souvenirs in leuke dozen van dezelfde kleur.
En vergeet tot slot niet de ruimte boven op de kast: een
prima plek voor grote decoratieve elementen die anders
te veel zouden overheersen.

02

Je kan een unieke ‘wow-wand’ maken met rijen spiegels. Deze in het
oog springende installatie trekt de ruimte visueel ook helemaal open,
waardoor ze groter lijkt. En dat is altijd een voordeel, zeker in een
ruimte die je gebruikt om samen te komen.

03

Als je graag gasten ontvangt, verzamel je vanzelf een
collectie borden, glaswerk en serveergerei. Hier staan
twee LIATORP boekenkasten naast elkaar, zodat er
meer dan genoeg ruimte is voor al je tafeldekgerei en je
prachtige symmetrie toevoegt aan de indrukwekkende
elegantie van de eetruimte.

24
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2019 IKEA CATALOGUS

25

01 PH150985 FABRIKÖR
02 PH150913 HEMNES
03 PH151217 TOBIAS

01

Een vitrinekast dient om schatten van allerlei aard uit
te stallen. Gaat jouw hart sneller slaan van je collectie
handtassen, kies dan bijvoorbeeld de FABRIKÖR kast om
die volledig tot haar recht te laten komen.

02

Als jij vindt dat verkleedpartijtjes niet alleen voor de allerjongsten
zijn (integendeel!), dan is een HEMNES open garderobe misschien
iets voor jou. Waarom al dat moois achter deuren verstoppen?

03

Als de spullen die je staan hebt meer dan interessant
genoeg zijn om naar te kijken, vul je ze soms beter aan
met meubels die fluisteren in plaats van te schreeuwen.
De bijna doorzichtige TOBIAS stoel is een stiekem stijlvol
design dat overal past.
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01 PH151467 OFANTLIGT

01

Wij bieden inspiratie
voor elke kamer in je
liefste thuis
Hou je klaar voor een wervelende trip door interieurdesign in IKEA
stijl! Hier zie je een greep uit de kleurrijke productfoto’s die prijken
op de pagina’s van de catalogus 2019.
Op de productpagina’s geniet je dit jaar van een inspirerende mix van
nieuwe artikelen, favorieten van het moment en gekoesterde klassiekers die één belangrijk punt gemeen hebben: we zijn er verrekte
trots op, en vooral op de altijd-zo-betaalbaar-mogelijke prijzen.
Spreekt deze kleine selectie je aan, vergeet dan niet dat er nog duizenden (echt waar!) producten te ontdekken zijn online en in het
woonwarenhuis.

02 PH151799 FANTASTISK

02

26

KEUKEN & EETKAMER

01 PH151188 MAXIMERA

01

02 PH151158 VILDKAPRIFOL
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03 PH151187 IKEA 365+
04 PH151185 RISATORP

03

04

27

KEUKEN & EETKAMER

01 PH151861 DJUNGELSKOG

01

02 PH151862 EKEDALEN
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03 PH151493 SUNNERSTA
04 PH151928 AVSIKTLIG
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KEUKEN & EETKAMER

01 PH151960 LISABO
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02 PH151979 LEIFARNE
03 PH151470 OFANTLIGT
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04 PH151048 VINDUM
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WOONKAMER
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01 PH151988 LANDSKRONA
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02 PH152639 EKTORP
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WOONKAMER

01 PH151969 STOCKHOLM 2017
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02 PH152645 BEGÄRLIG
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03 PH152193 HOLMSUND
04 PH152180 GURLI
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WOONKAMER

01 PH152229 NYHAMN
02 PH151947 BRÅTHULT
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03 PH151968 SANDBACKEN
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WERKEN / OPBERGEN

01 PH151496 FJÄLLBO
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02 PH151196 ARKELSTORP
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03 PH151497 FLAÅDIS
04 PH151197 MÅLARNA
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WERKEN / OPBERGEN

01 PH151254 BYLLAN
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02 PH151256 SKÅDIS
04 PH150843 TJENA
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04 PH151246 ALEX
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WERKEN / OPBERGEN

01 PH151458 VISTHUS
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02 PH150843 SVALNÄS
04 PH150842 EKET
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04 PH152268 MICKE
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BADKAMER & KASTEN

01 PH151152 VOXSJÖN
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02 PH151151 GODMORGON / TOLKEN
04 PH151007 HEMNES
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PH150998 KARMSUND
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BADKAMER & KASTEN

01 PH151050 GUTVIKEN
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PH151791 SALTRÖD
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04 PH151539 GRUNDTAL
05 PH151052 STUGVIK
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SLAAPKAMER & KASTEN

01 PH152065 HEMNES
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02 PH152057 MACKAPÄR
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03 PH152059 BRIMNES
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SLAAPKAMER & KASTEN

01 PH 152845 BILLY
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SLAAPKAMER

01 PH151775 JÄTTEVALLMO
02 PH152028 BRÖNDEN
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03 PH151211 GJÖRA

03

04 PH151210 BJÖRKSNÄS

04

40

SLAAPKAMER

01 PH151213 HOMMELVIK

01

02 PH151759 HYLLE
04 PH151492 MÅNVIVA
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PH151774 FYRESDAL
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IKEA KINDERLAND

01 PH 150856 SOLGUL
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02 PH150838 LURIGA
03 PH150738 KLÄMMIG
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IKEA KINDERLAND

01 PH150932 SUNDVIK
02 PH151014 LÄTT
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03

2019 IKEA CATALOGUS

04 PH151017 MÅLA
05 PH150919 MAMMUT
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ACCESSOIREPAGINA’S
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01 PH151484 GRADVIS

01

Haal de look in huis
Als onderdeel van de opzet van de catalogus 2019 werkten onze interieurontwerpers voor elke
woning aan een duidelijke individuele stijl. Om die stijlverhalen helemaal te vertellen, zijn er
pagina’s vol accessoires om je te helpen die bepaalde look in huis te halen.

Dit is de rustgevende, harmonieuze look die past bij de themawoning ‘Rust in de stad’. Kernelementen: gedempte pastels, licht hout en organische vormen. Onze nieuwe GRADVIS vaas
schittert in zalig zachtroze. Ze is even mooi (en uitstalbaar) leeg als vol bloemen. Bewaar je
kleinste souvenirs en schatten (of dagelijkse dingen als spelden en watten) in onze nieuwe
SAXBORGA glazen potten met kurken deksel en onderzetter. Stijlvol én praktisch opbergen:
het kan.

ACCESSOIREPAGINA’S

2019 IKEA CATALOGUS

45

01 PH151352 INDUSTRIELL

01

Functioneel inrichten kan in stijl en met een beperkt budget. Hier zijn enkele praktische hulpjes om een kleine woning iets groter te doen aanvoelen.
Simpel, stapelbaar en transparant zijn prima kenmerken voor kleine ruimtes, en je vindt ze
bij ons in overvloed. Met transparante IKEA 365+ voorraaddozen (hier in diverse maten en
vormen) vind je makkelijk terug wat je zoekt. Onze witte KUGGIS bakken zijn gemaakt van
gerecycleerd petplastic en je kan ze stapelen om je opbergruimte optimaal te benutten.

ACCESSOIREPAGINA’S
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01 PH151459 SANELA

01

Is maximalisme meer jouw ding? Dan ga je misschien voluit voor de schattenbewaardersstijl
uit de woning rond het thema ‘Waar meer echt méér is’, met goudkleurig messing, rookkleurig glas en weelderig fluweel.
Deze niet te versmaden collectie ziet er misschien uit alsof ze uit je favoriete vintageboetiek
komt, maar je weet wel hoe het echt zit! Onze nieuwe DAGDRÖM decoratieballen in gelakt
glas voegen in elk interieur een warme, metalige glans toe, en de gloed van de chique FADO
lamp in bolvormig glas is minstens even uitnodigend. Bovendien slaagt niemand erin de intrige te weerstaan van wat je ook onder die BEGÅVNING glazen stolp zet!

ACCESSOIREPAGINA’S
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01 PH152053 EGENDOM

01

De natuurlijke look van de accessoires in de stijl van de ‘innemend ingenieuze’ woning geven
elke ruimte een gevoel van warmte en een heerlijke textuur.
Kies spullen uit natuurlijk hout en rotan (zoals de SNIDAD mand en de nieuwe KANELSTÅNG
plantenstandaard die je hier ziet). Denk ook aan rustiek textiel, glas en keramiek. Onze nieuwe EGENDOM beker, schaal en bord in geëmailleerd metaal maken de look compleet.

DE COVER

INITIËLE SCHETS
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COVERFOTO

De cover
Dit jaar prijkt er een klein gezinsinterieur op de cover.
Op de foto amuseren twee kinderen zich met een verkleedpartijtje, waaraan je ziet dat dit een
leuke en comfortabele woning is met veel plaats voor plezier en een beetje kattenkwaad.

We zien in de woonkamer een prachtig geheel van verschillende texturen en materialen in
een lichte, vrolijke en dynamische kleurenmix. We tonen ook een slimme oplossing: op de
achtergrond zien we een slaapkamer achter glazen deuren die overdag zo veel mogelijk licht
doorlaten. ’s Avonds kan je de knusse fluwelen gordijnen toetrekken voor wat gezellige privacy.

FILMPJE CATALOGUS
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De catalogus komt tot leven
in een nieuw filmpje
Uit het onderzoek voor ons Life at Home-rapport komt duidelijk naar voren dat in woningen
over de hele wereld een inherente spanning heerst tussen ruimte en relaties. Mensen verlangen altijd naar privacy maar willen tegelijk dat thuis een plek is die de belangrijkste relaties
met vrienden en familie ondersteunt.

Dat inzicht heeft mee de ontwikkeling beïnvloed van het design voor verschillende woningen in
de catalogus. In ons nieuwe filmpje met een onvergetelijk deuntje als soundtrack zijn die woningen te zien als achtergrond voor situaties die het o zo herkenbare spanningsveld tussen de
‘mij’- en de ‘wij’-sfeer illustreren.

IKEA 75

01 PH153817 IKEA PS 1999 RANSTA RED

Van harte
bedankt!
Toen Ingvar 17 was, kreeg hij van zijn vader
geld als beloning voor zijn geslaagde studies.
Hij gebruikte het om zijn eigen bedrijfje op te
starten. Dat was de geboorte van IKEA, in het
jaar 1943. De afgelopen 75 jaar zijn we van
de verkoop van lucifers, bloemzaad, prentkaarten en potloden geëvolueerd tot wereldwijd interieurmerk.
Ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag
willen we jullie – onze klanten en vrienden –
bedanken omdat jullie deze mijlpaal mogelijk
hebben gemaakt. Zonder jullie was het niet
gelukt!
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LINKS & CONTACT
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01 PH151218 MALSJÖ

Links

01

• Toegang tot alle foto’s in deze kit
• Downloadbare versies van het ‘Mij &
Wij’-filmpje
• Life at Home-rapport
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