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Leef bewuster



Bewuster leven met  
de ANVÄNDBAR collectie

Groener leven is bewuster leven. En daarin staat onze woning centraal. 
Natuurlijk draait het allemaal om de planeet, maar het begint gewoon 
thuis.

Water en energie besparen. Afval sorteren. Kleine dingetjes doen wan-
neer je kan. En genieten van het gevoel dat dat geeft deel uit te maken 
van iets dat groter is dan onszelf.

IKEA kan iedereen helpen een beetje bewuster te leven. Het is leuk. Het 
is makkelijk. En het maakt een verschil.

Het is tijd voor ANVÄNDBAR, een nieuwe collectie voor een groenere 
manier van leven, met artikelen gemaakt van natuurlijke materialen 
zoals porselein, terracotta, glas, hout en katoen.

Het zijn producten die opgaan in het dagelijkse leven: van accessoires 
om te planten en te koken, tot tassen van natuurlijke materialen. 
Ze helpen je de afwas te doen, schoon te maken en afval te sorteren.

En de Scandinavische look past in elke woning. Zo zie je maar dat je ook 
tijdens je dagelijkse karweitjes de planeet kan helpen. Doe het in stijl, en 
wees niet bang die met anderen te delen!
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ANVÄNDBAR vaas voor stekjes, set van 3 6,99 103.299.97

Neem voor wat groen in huis stekken van planten: 
vraag maar aan vrienden bijvoorbeeld! Of je kan 
wilde planten stekken, als ze niet beschermd zijn 
natuurlijk. Zie hoe je stekken wortel schieten in 
vazen met water. En als de tijd rijp is verplant je ze 
in aarde. Meedraaien in de ecologische kringloop is 
echt niet moeilijk.

In glas is de hele plant zichtbaar van blad tot  
wortel. De vazen mogen in de vaatwasser.
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ANVÄNDBAR collectie. Hangende sierpot 12,99/st. 703.264.20 Dienblad, hangend 29,99 403.239.89  

Ook als je weinig ruimte hebt, kan je een stukje buiten 
naar binnen brengen. Maak een kleine hangende tuin, op 
z’n Babylonisch. Of toch bijna. Met hangende planten- 
schotels en bloempotten voel je je net in een betoverd bos. 

Als je de planten ophangt, hou je de oppervlakken vrij voor 
dagelijks gebruik.
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ANVÄNDBAR collectie. 2-delige sierpot met waterreservoir 17,99 Ø28 cm. H 12 cm. 703.268.87  4-delige sierpotset met waterreservoir 17,99 
22×19 cm. H 18 cm. 903.268.86  4-delige sierpotset met waterreservoir 12,99 19×13 cm. H 15 cm. 103.268.85  

In de natuur moeten planten niet gegoten worden. Daar 
dient de regen voor. Met deze bloempot met water- 
reservoir gemaakt van natuurlijke terracotta keer je 
terug naar de oorsprong. Planten weten immers zelf wel 
wanneer ze water nodig hebben.

Terracotta absorbeert water en zorgt zo voor een  
permanente, gelijkmatige verspreiding van het vocht. 
Alle kruiden en andere planten krijgen zo voldoende 
water: perfect voor kwetsbare soorten als basilicum en 
peterselie.
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ANVÄNDBAR bank met plantenbak 139,- 603.322.47

Tot rust komen in het park is voor veel mensen 
puur genieten. Deze bank met armleuning brengt 
dat parkgevoel binnen in huis. Natuurlijke  
materialen, een klassiek ontwerp, en de planten-
bak achteraan zorgt voor het groene kader:  
zuivere lucht, een frisse geur... Alleen de eendjes 
ontbreken nog. 

Meer groen in huis ziet er niet alleen mooi uit, 
het kan ook echt een verschil maken voor de 
luchtkwaliteit, want planten nemen koolstof- 
dioxide op en geven zuurstof af.
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ANVÄNDBAR Romeinse stoofpot 19,99 37×25 cm. H 15 cm. 
603.268.78

Koken in kleien potten. De Romeinen deden het,  
en de indianen in Amerika ook. Het is zo oud als  
koken zelf. Nu kan het ook in Zweedse stijl, in pot-
ten in natuurlijke klei. Simpel, voedzaam en zuinig. 
En het smaakt heerlijk!

Week de kleien pan in water. De temperatuur  
binnenin blijft constant. Je hebt minder olie of vet 
nodig. Serveer het eten gewoon in de pan.  
Afwassen doe je met de hand. Dat kan zonder  
afwasmiddel, dat is beter voor het milieu.
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ANVÄNDBAR kweekschaal met twee verdiepingen 19,99 403.268.84

Op elk moment genieten van lekkere, gezonde  
sojascheuten: niets is makkelijker. Geen verpakking 
= geen verspilling. En ze zijn vers geoogst.  
Ons stijlvol kweekschaaltje uit natuurlijke terracotta 
heeft twee niveaus.

De poreuze klei houdt elk niveau even vochtig om 
de scheuten te doen groeien. Het water blijft staan 
in de geglazuurde onderkant. Onder de kweekschaal 
ontstaan geen vochtplekken.
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ANVÄNDBAR botervloot 9,99 603.268.83

Een beetje gebruiksklare boter komt altijd van pas. 
Ons klassieke terracotta vlootje houdt de boter vers 
en toch smeerbaar, precies goed. 

Laat het kleien deksel eerst even weken, en het  
verdampende water neemt energie op van de  
inhoud van het vlootje. Zo blijft de boter op de 
juiste temperatuur.
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ANVÄNDBAR wijnkoeler met schotel 9,99 803.268.82

Maak tijd voor een klassiek glaasje wijn. De stijl.  
De smaak. Het bouquet. Onze wijnkoeler in natuurlijke  
terracotta ademt de rustieke elegantie van de mooiste 
wijngaarden. En zonder ziet je wijn er gewoon niet zo cool 
uit!

Week deze aantrekkelijke koeler in water voor je hem  
gebruikt, en het verdampende water koelt de inhoud.  
Het porseleinen schoteltje voorkomt wijnvlekken op het 
tafellaken.
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ANVÄNDBAR bewaarzak 7,99/5 st. 903.311.09

Waarvoor kan je deze tasjes gebruiken? Gewoon voor alles 
eigenlijk. Het zijn traditionele zakjes van natuurlijk textiel 
om mee te nemen naar de winkel en eten in te doen. Ze 
zijn wasbaar en dus herbruikbaar. En zo gebruik je minder 
plastic tasjes.

Sommige vruchten en groenten, uien bijvoorbeeld, worden 
slecht in plastic. Stoffen zakjes zijn dan ideaal. Dankzij de 
verschillend gekleurde touwtjes hou je ze makkelijk uit 
elkaar.
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ANVÄNDBAR draagtas 4,99/st. Groen/wit. 303.311.07  Rood/wit. 703.311.05

Deze draagtas in natuurlijke stof staat echt beeldig met 
een paar verse stokbroden of groenten van de boeren-
markt. Hoe ecologischer, hoe lekkerder. Lokaal geteelde 
groenten zijn gewoon de beste maatjes van dit ideale  
winkelmaatje.

Er staat ook nog een leuke tekening op, en je kan hem 
wassen in de machine. Je gebruikt er minder plastic tasjes 
door, en wanneer je de tas na jaren trouwe dienst afdankt, 
is hij biologisch afbreekbaar.
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ANVÄNDBAR vaatdoek 4,99/4 st. 503.311.11

Wasbare schoteldoek: gebruiken, wassen, en weer gebruik-
en. Gedaan met wegwerpartikelen. Zo produceer je minder 
afval en word je beste maatjes met deze trouwe vuilvreter. 
Toon dat je geeft om de planeet.

De schoteldoek is machinewasbaar, en dus makkelijk 
schoon en fris te houden.
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ANVÄNDBAR stoffer en blik 17,99 703.322.56

Geef de stofzuiger een dagje vakantie en ervaar hoe dat 
vroeger ging. Snel even met de bezem erover is soms 
voldoende. Ook zonder elektriciteit kan je het huis schoon 
houden. Bezems weten hoe dat moet.

Je kan deze ophangen met het lusje aan de steel. Hij is 
gemaakt van hout, hij is stil, en hij bespaart geld op de 
energiefactuur.
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ANVÄNDBAR bank voor afvalscheiding 99,90 Afvalscheidingsbakken worden apart verkocht. 003.322.50

Duurzaam leven wil ook zeggen dat je overal zo zuinig 
mogelijk mee omspringt. Met ruimte bijvoorbeeld. Daarom 
doet deze praktische bank van natuurlijk grenen ook dienst 
als afvalsorteerstation. Zet ze naast de deur: de perfecte 
plek om te gaan zitten en je schoenen aan te trekken.  
Krijg dat sorteren onder de knie. Letterlijk.

Het gaat vanzelf en je hebt er geen extra plaats voor 
nodig. En als je de bank dicht bij de uitgang zet, ben je 
meteen met je zakken aan de deur.

ANVÄNDBAR COLLECTIE  16



ANVÄNDBAR plaid 19,99 Zwart. 203.311.03

Kruip onder een knusse plaid en je hoeft de verwarming 
niet hoger te zetten. Nestel je gewoon in een dekentje en 
verwarm je op de ouderwetse manier. Da’s trouwens het 
perfecte excuus voor een kop warme chocolademelk.

Het dicht geweven katoen isoleert prima. Onder zo’n 
dekentje is het bovendien niet alleen warm, het geeft ook 
een geborgen, veilig gevoel.
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ANVÄNDBAR draperie/gordijn 29,99/st. 503.341.81

Verluchten is nodig, maar je kan er ook te veel van krijgen. 
Dit gordijn in natuurlijk katoen voelt zich prima thuis voor 
het deurgat, maar ook voor het raam. Het laat frisse lucht 
binnen en houdt tocht buiten. Én het ziet er leuk uit. 

Gemiddeld 20% van de energie die we thuis verspillen ver-
dwijnt door deuren en ramen. Dit gordijn gaat dat tegen.
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ANVÄNDBAR – KINDER HOMES boek 19,99 IKEA FAMILY prijs 9,99 703.207.86 

Wil je iets goeds doen en tegelijk geld besparen en plezier 
maken? Begin dan thuis. Het is niet moeilijk! De keuzes 
die we thuis maken kunnen echt een verschil maken. In 
het ANVÄNDBAR boek vind je eenvoudige tips en creatieve 
ideeën om energie en water te besparen, minder afval te 
produceren en spullen te hergebruiken en te recycleren. 
Zo evolueren we stap voor stap naar een eenvoudiger 
dagelijks leven, zuinig en vrolijk.
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ÅTERGE – GROW TOGETHER boek 14,99 
IKEA FAMILY prijs 7,99 803.261.46

Dit boek gidst je spelenderwijs naar een gezelligere,  
groenere woning. Het staat boordevol inspiratie en tips 
over planten, voeding en thuis zelf je ingrediënten kweken. 
We brengen kinderen en volwassenen in beeld die zelf eten 
kweken en dan creatief klaarmaken. En samen met de 
milieu-experts, designers, fotografen, illustrators en  
schrijvers, leerden we hoe goed het voelt om goed te doen 
voor het milieu. Gebruik wat je hebt en laat je verbeelding 
welig tieren.
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ANVÄNDBAR hangende sierpot 12,99 
Handgemaakt door een bekwaam vakman. 
L 140 cm. Naturel. 703.264.20

ANVÄNDBAR dienblad, hangend 
29,99 Ø48 cm. H 150 cm. Zwart/naturel. 
403.239.89

ANVÄNDBAR vaas voor stekjes, set 
van 3 6,99 Mondgeblazen: elke vaas werd 
gemaakt door een bekwaam vakman. Bevat: 
1 vaas (Ø7 cm, H 10 cm), 1 vaas (Ø7 cm, 
H 7 cm) en 1 vaas (Ø7 cm, H 5 cm). Glas. 
Groen. 103.299.97

ANVÄNDBAR 2-delige sierpot met 
waterreservoir 17,99 Bevat: 1 bloem-
pot (Ø28 cm, H 12 cm) en 1 schotel 
(Ø28,5 cm, H 2 cm). Rode klei en steengoed.  
703.268.87

ANVÄNDBAR 4-delige sierpotset met 
waterreservoir 17,99 Bevat: 1 bloempot 
(22×19 cm, H 18 cm),  1 waterreservoir 
met deksel (17×6 cm, H 15 cm) en 1 schotel 
(24×20 cm, H 3 cm). Rode klei en steen-
goed. 903.268.86

ANVÄNDBAR 4-delige sierpotset met 
waterreservoir 12,99 Bevat: 1 bloempot 
(19×13 cm, H 15 cm), 1 waterreservoir met 
deksel (11×5 cm, H 14 cm) en 1 schotel 
(20×15 cm, H 2 cm). Rode klei en steen-
goed. 103.268.85

ANVÄNDBAR bank met plantenbak 139,- 
Gebeitst, blank gelakt massief beuken.
Bank: 119×60 cm. H 81 cm. Verwijderbare 
plantenbak: 109×20 cm. H 15 cm. Zwart. 
603.322.47

ANVÄNDBAR Romeinse stoofpot 14,99 
Rode klei. 28×19 cm. H 12 cm. 803.268.77

ANVÄNDBAR Romeinse stoofpot 19,99 
Rode klei. 37×25 cm. H 15 cm. 603.268.78

ANVÄNDBAR kweekschaal met twee 
verdiepingen 19,99 Rode klei en steen-
goed. Ø19 cm. H 17 cm. 403.268.84
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ANVÄNDBAR bewaarzak 7,99/5 st. 100% 
katoen. 30×26 cm. Naturel. 903.311.09

ANVÄNDBAR wijnkoeler met schotel 
9,99 Rode klei en steengoed. Ø10 cm. 
H 25 cm. 803.268.82

ANVÄNDBAR botervloot 9,99 Rode klei en 
steengoed. 18×13 cm. H 9 cm. 603.268.83

ANVÄNDBAR tas 4,99 100% katoen. 
45×46 cm. Groen/wit. 303.311.07

ANVÄNDBAR vaatdoek 4,99/4 st. 
100% katoen. 20×20 cm. Turkoois/zwart. 
503.311.11

ANVÄNDBAR draagtas 4,99 100% katoen. 
45×46 cm. Rood/wit. 703.311.05

ANVÄNDBAR stoffer en blik 17,99 Bevat: 
1 bezem (30x118 cm) en 1 blik (30×19 cm, 
H 8 cm). 703.322.56

ANVÄNDBAR bank voor afvalscheiding 
99,90 Afvalscheidingsbakken worden 
apart verkocht. Gebeitst, blank gelakt 
massief grenen. 95×40 cm. H 34 cm. Zwart. 
003.322.50

ANVÄNDBAR plaid 19,99/st. 100% ka-
toen. 130×170 cm. Zwart. 203.311.03

ANVÄNDBAR plaid 19,99/st. 100% ka-
toen. 130×170 cm. Grijs/wit. 503.311.06

ANVÄNDBAR COLLECTIE  22



ÅTERGE - GROW TOGETHER boek 14,99 
IKEA FAMILY prijs 7,99 803.261.46

ANVÄNDBAR - KINDER HOMES boek 
19,99  
IKEA FAMILY prijs 9,99 703.207.86

ANVÄNDBAR draperie/gordijn  
29,99/st. 80% katoen/20% linnen. 
145×250 cm. Naturel. 503.341.81

ANVÄNDBAR voorgeknipte stof 19,99 
100% katoen. 150×300 cm. Groen/wit. 
303.300.42

ANVÄNDBAR voorgeknipte stof 19,99 
100% katoen. 150×300 cm. Rood/wit. 
103.300.43

ANVÄNDBAR voorgeknipte stof 19,99 
100% katoen. 150×300 cm. Turkoois. 
903.300.44

ANVÄNDBAR kunstkaart 2,99/8 st. Mo-
tief ontwikkeld door Matt Falvey en Tazelaar 
Stevenson. Handgeschept papier. 13×18 cm. 
Diverse motieven. 203.201.14

ANVÄNDBAR poster 3,99  Handgeschept 
papier. 50×70 cm. Lichtgroen. 703.201.16

ANVÄNDBAR theedoek 5,99/3 st. 100% 
katoen. 50×70 cm. Diverse motieven/groen/
wit. 003.300.48

ANVÄNDBAR theedoek 5,99/3 st. 100% 
katoen. 50×70 cm. Diverse motieven/ 
turkoois/lichtblauw. 203.300.47
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De kringloop van het leven

Collectie
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De vogel
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CONTACT
April 2016

Tel. press office: 02/709.15.20
E-mail: sabrina.requejo@IKEA.com
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