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Perskit

PH141960

TRÅDFRI dimset Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit. 34,99/st. 703.389.32
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Betere verlichting is nu
makkelijker en
betaalbaarder
Verlichting ingewikkeld en duur? Kijk dan eens
naar Smart Lighting van IKEA.
Goede verlichting is functioneel – ze helpt je goed te zien –

om uiteindelijk te komen tot ons nieuwe assortiment slimme,

maar zorgt ook voor sfeer en een gevoel van geborgenheid en

makkelijke en betaalbare verlichting. We hopen dat het een echt

stimuleert ons welbevinden. Dat weten we allemaal wel, maar we

verschil zal maken. We bieden talloze oplossingen om te dimmen,

hebben soms een duwtje in de rug nodig om wat meer aandacht

te switchen tussen warm en koud licht, voor sturing op afstand,

te besteden aan de verlichting thuis. Goede verlichting kan

ook van lichtpanelen en -deuren, en voor gepersonaliseerde

ook nogal duur en moeilijk te installeren zijn. Of dat was toch

verlichting. Allemaal even simpel en draadloos, direct bruikbaar en

zo. We hebben onze verlichtingsobsessie een tijdje botgevierd,

met een zeer eigentijdse, stijlvolle uitstraling. Schitterend, toch?
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Het juiste licht
voor elk moment

PH142303
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Het juiste licht voor elk
moment
Kies een licht voor de vroege ochtend, een ander voor ’s avonds
laat en nog een ander om te koken of te werken. Dim het licht,
zet het aan en uit en switch van warm naar koud licht met de
afstandsbediening of de app. We hebben ook ledlichtpanelen en
-deuren voor als er te weinig natuurlijke lichtinval is of je gewoon
extra licht wil. Want daar voelen we ons allemaal beter door. En
alle producten zijn direct bruikbaar: je hoeft er geen elektricien
bij te halen om de vaste installatie aan te passen.

PH141946

TRÅDFRI dimset Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit. 34,99/st. 703.389.32
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“Hopelijk inspireert TRÅDFRI je
en zet het je aan om thuis te
experimenteren met licht.”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER VOOR IKEA HOME SMART,
OVER HET ASSORTIMENT SMART LIGHTING
PH141960

WAT WE WETEN OVER VERLICHTING

INTERNET OF THINGS

Veel mensen denken dat de verlichting in huis verbeteren

Je hoort tegenwoordig voortdurend over het Internet of Things,

moeilijk is en veel kost. Ze weten vaak ook weinig over hoe

wat gewoon wil zeggen dat in dagelijkse voorwerpen nu een

het werkt. Nochtans zouden ze wel iets willen doen aan de

elektrisch of digitaal element is ingebouwd, waardoor ze via

verlichting thuis, ze weten alleen niet goed waar te beginnen.

een draadloos netwerk kunnen worden aangesloten op andere

EENVOUD TROEF
Ons assortiment Smart Lighting verlaagt de drempel om
de verlichting thuis te optimaliseren enorm. Ik zie de TRÅDFRI
sets als starterkits die je verder kan aanvullen. Hopelijk raak je
geïnspireerd en zet het je aan om thuis te experimenteren met

producten. Op die manier wordt een ‘stom’ voorwerp slim.
De TRÅDFRI ledlampen zijn een prima voorbeeld: die goeie
ouwe lamp wordt opeens veel meer, omdat ze nu in verbinding
staat met een aanstuurapparaat. Zo kunnen meer mensen
schitterende verlichting in huis halen.

licht. Voor 34,99 heb je al een set met een aanstuurapparaat en
een ledlamp, zonder dat je de elektriciteitsinstallatie thuis hoeft
aan te passen. Vervang gewoon de oude lamp door de nieuwe
en je hebt dimbare verlichting die in drie stappen overschakelt
van warm naar koud licht.

“Veel mensen zouden wel iets willen doen
aan de verlichting thuis, ze weten alleen
niet goed waar te beginnen.”
TRÅDFRI dimset Wit spectrum. Grijs/wit. 34,99/st. 703.389.32
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PH141945

PH141951

“Veel mensen voelen instinctief
het verband aan tussen licht en
je goed voelen. Soms moet je ze
daar simpelweg aan herinneren.
De komst van Smart Lighting is
de ideale gelegenheid.”

SURTE ledlichtdeur met draadloze sturing, 60x38.
400 lumen. Wit spectrum. 100,-/st. 803.160.86

LICHT EN WELBEVINDEN
Goede verlichting maakt een enorm verschil voor de sfeer in
huis en ook voor je welbevinden. Veel mensen voelen instinctief
het verband aan tussen licht en je goed voelen. Soms moet
je ze daar simpelweg aan herinneren. De komst van Smart
Lighting is de ideale gelegenheid.

LICHT AAN TAFEL
Zelf vind ik dat TRÅDFRI in de eetruimte een haast magisch
effect heeft. Wonderlijk hoe makkelijk je switcht van
taakverlichting naar warme, gedimde sfeerverlichting
tijdens de maaltijd.

TRÅDFRI verbindingshubset. Wit spectrum.
Wit. 39,99/st. 403.378.06

TRÅDFRI APP
Wie klaar is voor de volgende stap kan met de TRÅDFRI app
bepaalde instellingen opslaan om zo met een druk op de knop
een bepaalde sfeer te creëren afgestemd op je bezigheden.
BIJ BJÖRN THUIS
Ik heb thuis natuurlijk ook TRÅDFRI, en ik demonstreer het
altijd vol trots aan vrienden die op bezoek komen. Ze zijn echt
onder de indruk. En als ik erbij zeg hoeveel het kost, zijn ze
helemaal verkocht.
VOOR ZO VEEL MOGELIJK MENSEN
Smart Lighting is volgens mij typisch IKEA, want het geeft meer
mensen de kans om de verlichting thuis te upgraden tegen een
betaalbare prijs.
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“De TRÅDFRI ledlampen zijn een prima voorbeeld:
die goeie ouwe lamp wordt opeens veel meer, omdat
ze nu in verbinding staat met een aanstuurapparaat.
Zo kunnen meer mensen schitterende verlichting in
huis halen.”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER VOOR IKEA HOME SMART

PH141953
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Het assortiment
Smart Lighting
in de schijnwerpers
De producten zorgen op een makkelijke en betaalbare manier
voor betere verlichting. Betere verlichting wil zeggen het juiste
licht voor elke bezigheid, of licht dat de gewenste sfeer oproept.
Met betere verlichting voelen we ons ook veiliger.
Alle producten zijn direct bruikbaar: je hoeft er geen elektricien
bij te halen om de vaste installatie aan te passen. Vervang je
gewone lamp simpelweg door de ledlamp uit de TRÅDFRI set en
je kan de verlichting direct bedienen met de
afstandsbediening.

PH141912
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1. TRÅDFRI ledlamp E27, 1000 lumen. Draadloos dimbaar. Wit spectrum.* Helder. 24,99/st. 603.384.52 2. TRÅDFRI ledlamp E14, 400 lumen. Draadloos dimbaar. Wit spectrum.* Opaal. 19,99/
st. 703.182.84 3. TRÅDFRI dimset Warm wit. Geel. 19,99/st. 803.569.11 4. TRÅDFRI bewegingssensorset (inclusief ledlamp E27, 1000 lumen, warm wit) 29,99/st. 803.389.41 5. TRÅDFRI
afstandsbediening 15,-/st. 303.388.49 6. TRÅDFRI verbindingshubset. Wit. 39,99/st. 403.378.06 7. TRÅDFRI ledlamp GU10, 400 lumen. Draadloos dimbaar. Wit spectrum.* 19,99/st.
003.182.92 8. FLOALT ledlichtpaneel met draadloze sturing, 30x30. Wit spectrum.* 79,90/st. 403.322.10
*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur, stapsgewijs van warm wit naar koud wit
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TRÅDFRI dimset,
wit spectrum
Daarnet gebruikte je de eettafel nog als bureau, en nu moet je
snel sfeer creëren voor een etentje met vrienden.
Gewoon een paar keer drukken op de afstandsbediening!
Switch in drie stappen van koud wit naar warm wit. Je kan het
licht ook dimmen, van fel en helder naar zacht en sfeervol en
terug. Deze set is direct bruikbaar, voor instant beter licht,
zonder dat je eerst de vaste installatie moet laten aanpassen.

PH141909

TRÅDFRI dimset. Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit. 34,99/st. 703.389.32
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LICHT OM TE LEZEN. EN OM TE DANSEN.
Soms heb je gewoon zin om het werk neer
te leggen en in het rond te beginnen dansen.
Even die onweerstaanbare moves uittesten,
ook al is er niemand om ze te bewonderen,
of misschien juist daarom.
PE631450
TRÅDFRI dimset 34,99/st.
Wit spectrum.* 950 lumen. Grijs/wit.
703.389.32

Met de TRÅDFRI dimset, wit spectrum,
verander je de feel van de ruimte met een
druk op de afstandsbediening van bibliotheek

*dimbaar en instelbare
kleurtemperatuur, stapsgewijs
van warm wit naar koud wit

naar balzaal en terug.

PH141953

PH141949
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TRÅDFRI dimset,
warm wit
Verander de sfeer in huis in een handomdraai, door te dimmen
van fel naar zachter warm wit licht.
In deze direct bruikbare set zit een afstandsbediening en
een ledlamp. Vervang gewoon de oude lamp door de nieuwe
en klaar is Kees. Een vaste installatie is niet nodig: hang de
afstandsbediening aan de muur met de magneet of hou ze in de
hand. De afstandsbediening is verkrijgbaar in zwart, wit en geel.

PH141950

TRÅDFRI dimset. Warm wit. Geel. 19,99/st. 803.569.11
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LICHT OM TE STUDEREN. EN OM TE
STOEIEN.
Het kan soms snel gaan, hou de afstandsbediening dus zeker bij de hand. Het ene
moment zit je met je neus in de boeken, en
dan ben je plotseling je studiegenoot aan het
zoenen.

PE614618
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Zwart. 003.569.10

Met de TRÅDFRI dimset, warm wit, kies je
de juiste lichtsterkte en sfeer, van fel naar
zacht en weer terug.

PH141947

PH141952

PE614616
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Geel. 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Wit. 803.498.88
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TRÅDFRI set met
verbindingshub,
wit spectrum
Met de TRÅDFRI app op je smartphone krijg je makkelijk
toegang tot gepersonaliseerde en vooraf ingestelde
sfeerstanden, met de perfecte kleurtemperatuur en
lichtintensiteit voor drie verschillende stemmingen.
Zo krijg je prima verlichting voor verschillende bezigheden.
De TRÅDFRI set met verbindingshub, wit spectrum, omvat
twee ledlampen (wit spectrum*), een afstandsbediening en een
verbindingshub waarmee je de lampen aansluit op de TRÅDFRI
app die ook bij de set hoort.

PH141955

*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur, stapsgewijs van warm wit naar koud wit

TRÅDFRI verbindingshubset. Wit spectrum. Wit. 89,90/st. 803.389.60
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HET JUISTE LICHT VOOR ELK MOMENT

DIT KRIJG JE:

EN VOOR ALLE GEZINSLEDEN
- De mogelijkheid om het licht te
De TRÅDFRI app weet als geen ander dat
licht iets persoonlijks is en dat ieder gezinslid
zo zijn voorkeuren heeft voor bepaalde
verlichting bij specifieke activiteiten.
Download de gratis app via
Google Play (Android) of in de App Store (iOS)
en volg de eenvoudige instructies.

bedienen vanuit de app
- Volledig aanpasbare instellingen, onder
andere de keuze tussen warm en koel licht
- Makkelijk lichtinstellingen resetten,
veranderen, verwijderen of toevoegen

PE631453
TRÅDFRI verbindingshubset 89,90/st.
Wit spectrum.* 803.389.60

- Timers om het allemaal extra makkelijk te

*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur,
stapsgewijs van warm wit naar koud wit

maken

PH141951
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TRÅDFRI draadloze
bewegingssensorset
Hiermee verhoog je het gevoel van veiligheid in huis met
verlichting die direct reageert. Je komt de kamer binnen en
het licht gaat automatisch aan. Wanneer je weer weggaat,
gaat het licht uit na één, vijf of tien minuten zonder beweging.
Zo kunnen de sensoren je ’s nachts door het huis gidsen.
Gebruik de TRÅDFRI bewegingssensor in de kinderkamer, de
hal en de keuken, of gewoon overal in huis. En zoals met alle
TRÅDFRI producten is ook voor de bewegingssensor geen vaste
installatie nodig.

PH141954

TRÅDFRI bewegingssensorset 29,99/st. Wit. 803.389.41
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Ledlichtdeuren
en -panelen
Kies voor ledlichtdeuren en -panelen als er te weinig natuurlijke
lichtinval is of je gewoon extra licht wil. Want daar voelen we ons allemaal beter
door. Ze geven je interieur bovendien een eigentijdse, stijlvolle uitstraling.

SURTE ledlichtdeur met draadloze sturing, 60x38. 400 lumen. Wit spectrum. 100,-/st.
803.160.86
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PH141945

PE604249
SURTE ledlichtdeur
Met draadloze sturing, 60x38.
Wit spectrum.* 400 lumen.
100,-/st.
803.160.86
*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur,
stapsgewijs van warm wit naar koud wit
PH141957

SURTE LEDLICHTDEUREN VOOR BESTÅ
Monteer SURTE op je BESTÅ kast in plaats van een gewone
deur. De ingebouwde verlichting is precies het extraatje
dat je nodig hebt terwijl je bezig bent of ze zorgt voor een
aangename sfeer. Gebruik de TRÅDFRI afstandsbediening om
de SURTE ledlichtdeur aan of uit te zetten, te dimmen of de
kleurtemperatuur in drie stappen aan te passen, van kaarslicht
naar daglicht naar koel wit.
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PE604248
FLOALT ledlichtpaneel
Met draadloze sturing,
60x60. Wit spectrum.*
2800 lumen.

PE604247
FLOALT ledlichtpaneel
Met draadloze sturing,
30x90. Wit spectrum.*
2200 lumen.

PE604238
FLOALT ledlichtpaneel
Met draadloze sturing,
30x30. Wit spectrum.*
670 lumen.

149,-/st.
103.029.69

139,-/st.
303.030.72

79,90/st.
403.322.10
PH141914

FLOALT ledlichtpanelen
De FLOALT ledlichtpanelen zijn verkrijgbaar in drie formaten.
Monteer ze aan muren of (zelfs inspringende) plafonds. Dim
het licht en schakel in drie stappen over van warm naar koud
licht met de meegeleverde TRÅDFRI afstandsbediening.

*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur, stapsgewijs van warm wit naar koud wit

SMART LIGHTING – PR

020

JORMLIEN LEDLICHTDEUREN VOOR METOD KEUKENS
Monteer JORMLIEN op je METOD keukenkasten in plaats van
gewone deuren. Je kan een of meer ledlichtdeuren gebruiken
voor het best mogelijke licht, de juiste sfeer en een stijlvolle look.
Gebruik ook hier de TRÅDFRI afstandsbediening om de
ledlichtdeur aan of uit te zetten, te dimmen of de kleurtemperatuur aan te passen aan het uur van de dag en
wat je aan het doen bent.

PH141958

JORMLIEN ledlichtdeur 120,-/st. Met draadloze sturing, 40x80. Wit spectrum.* 303.047.50
*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur, stapsgewijs van warm wit naar koud wit
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ALLE PRODUCTEN

PE631450
TRÅDFRI dimset 34,99/st.
Wit spectrum.* 950 lumen. Grijs/wit.
703.389.32

PE614618
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Zwart. 003.569.10

PE614616
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Geel. 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Wit. 803.498.88

PE582983
TRÅDFRI bewegingssensorset (inclusief
ledlamp E27, 1000 lumen, warm wit)
29,99/st. Wit. 803.389.41

PE631453
TRÅDFRI verbindingshubset 89,90/st.
Wit spectrum.* Wit. 803.389.60

PE615731
TRÅDFRI ledlamp E27, 1000 lumen.
24,99/st. Draadloos dimbaar. Warm wit.
Globe. Opaal. 603.384.52

PE594059
TRÅDFRI ledlamp E27, 980 lumen
24,99/st. Draadloos dimbaar.
Wit spectrum.* Opaal. 103.182.63

PE608602
TRÅDFRI ledlamp E27, 950 lumen
24,99/st. Draadloos dimbaar.
Wit spectrum.* Helder. 003.182.68

PE608600
TRÅDFRI ledlamp E14, 400 lumen
19,99/st. Draadloos dimbaar.
Wit spectrum.* Opaal. 703.182.84

PE608601
TRÅDFRI ledlamp GU10, 400 lumen
19,99/st. Draadloos dimbaar.
Wit spectrum.* 003.182.92

PE623665
TRÅDFRI afstandsbediening 15,-/st.
303.388.49

PE604248
FLOALT ledlichtpaneel 149,-/st.
Met draadloze sturing, 60x60. 2800 lumen.
Wit spectrum.* 103.029.69

PE604247
FLOALT ledlichtpaneel 139,-/st.
Met draadloze sturing, 30x90. 2200 lumen.
Wit spectrum.* 303.030.72

PE604238
FLOALT ledlichtpaneel 79,90/st.
Met draadloze sturing, 30x30. 670 lumen.
Wit spectrum.* 403.322.10

PE604249
SURTE ledlichtdeur 100,-/st.
Met draadloze sturing, 60x38. 400 lumen.
Wit spectrum.* 803.160.86

PE604256
JORMLIEN ledlichtdeur 120,-/st.
Met draadloze sturing, 40x80.
Wit spectrum.* 303.047.50

*dimbaar en instelbare kleurtemperatuur, stapsgewijs van warm wit naar koud wit
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ALLE FOTO’S

PH141909
TRÅDFRI dimset 34,99/st.
Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit.
703.389.32

PH141950
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Geel. 803.569.11

PH141911
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Zwart. 003.569.10
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Wit. 803.498.88
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. 1000 lumen. Geel. 803.569.11

PH141955
TRÅDFRI verbindingshubset 89,90/st.
Wit spectrum. Wit. 803.389.60

PH141954
TRÅDFRI bewegingssensorset
(inclusief ledlamp E27, 1000 lumen,
warm wit) 29,99/st. Wit. 803.389.41

PH141959
TRÅDFRI afstandsbediening 15,-/st.
303.388.49

PH141956
FLOALT ledlichtpaneel 139,-/st.
30x90. 2200 lumen. Wit spectrum.
303.030.72
FLOALT ledlichtpaneel 79,90/st.
30x30. 670 lumen. Wit spectrum.
403.322.10
FLOALT ledlichtpaneel 149,-/st.
60x60. 2800 lumen. Wit spectrum.
103.029.69

PH141957
SURTE ledlichtdeur 100,-/st.
Met draadloze sturing, 60x38. 400 lumen.
Wit spectrum. 803.160.86

PH141958
JORMLIEN ledlichtdeur 120,-/st.
Met draadloze sturing, 40x80.
Wit spectrum. 303.047.50

PH141960
TRÅDFRI dimset 34,99/st.
Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit.
703.389.32

PH141910

PH141913
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ALLE FOTO’S

PH141949
TRÅDFRI afstandsbediening 15,-/st.
303.388.49

PH141951
TRÅDFRI verbindingshubset 89,90/st.
Wit spectrum. Wit. 803.389.60

PH141952
TRÅDFRI dimset 19,99/st.
Warm wit. Geel. 803.569.11

PH141947

PH141953

PH141946
TRÅDFRI dimset 34,99/st.
Wit spectrum. 950 lumen. Grijs/wit.
703.389.32

PH141945
SURTE ledlichtdeur 100,-/st.
Met draadloze sturing, 60x38. 400 lumen.
Wit spectrum. 803.160.86

PH141914
FLOALT ledlichtpaneel 139,-/st.
30x90. 2200 lumen. Wit spectrum.
303.030.72
FLOALT ledlichtpaneel 79,90/st.
30x30. 670 lumen. Wit spectrum.
403.322.10
FLOALT ledlichtpaneel 149,-/st.
60x60. 2800 lumen. Wit spectrum.
103.029.69

PH142303

PH141948
FLOALT ledlichtpaneel 139,-/st.
Met draadloze sturing, 30x90. 2200 lumen.
Wit spectrum. 303.030.72
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Bedankt!

PH141910
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