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PERSKIT

EVEN PAUZE
Veel mensen weten dat hun mentaal en emotioneel welzijn
even belangrijk is als – en ook invloed kan hebben op – een
goede fysieke gezondheid. Maar in ons drukke, moderne
leven voelen we ons vaak afgesneden van de natuur en zelfs
van onszelf.
Daarom nodigt de HJÄRTELIG collectie ons uit om – al is
het maar heel eventjes – de pauzeknop in te drukken in ons
dagelijks leven, dat niet zelden hectisch en ingewikkeld is, en
ook nog eens voor een (groot) stuk online verloopt.
Om yoga te oefenen, plantjes te verzorgen of gewoon te
relaxen omringd door prachtige natuurlijke materialen: de
HJÄRTELIG collectie is voor die momenten wanneer je je
focus en vitaliteit wil terugvinden.
Van deze woonartikelen gaat dankzij de zwierigheid van het
design een zekere rustgevende lichtheid uit, terwijl ze toch
ook nuttig zijn en bestand tegen het dagelijks leven.

PERSKIT

DE DESIGNERS
“Via de HJÄRTELIG collectie willen
we al je zintuigen raken. Namasté.”
– Maja Ganszyniec, designer

De HJÄRTELIG collectie is ontworpen door
Andreas Fredriksson en Maja Ganszyniec.

PERSKIT

WARM, NATUURLIJK
EN MOOI
Van een multifunctioneel bed om je heerlijk uit te rekken,
over yogaspullen voor een deugddoend uurtje beweging tot
geurkaarsen voor een rustgevende sfeer...

HJÄRTELIG
yogamat

14,99

De HJÄRTELIG collectie is een assortiment meubels,
woonaccessoires en yogaspullen die gemaakt zijn om een zalige
sfeer te creëren van rust, ontspanning en zachtjes bewegen.
Er is speciaal gelet op het gebruik van mooie, natuurlijke
materialen die onze zintuigen aanspreken en ons een gevoel
van aarding geven.
Katoen uit duurzamere bronnen, rotan, linnen, kurk en massief
grenen verlenen hun unieke eigenschappen aan uiteenlopende
stukken. De rustgevende uitstraling, de herkenbare texturen en
zelfs de natuurlijke geuren maken van het dagelijks gebruik van
de HJÄRTELIG collectie pure verwennerij.

HJÄRTELIG yogamat
100% katoen. 62×183 cm. Grijs. 604.160.01

PH149898

PERSKIT

DE MATERIALEN
Een belangrijk aspect van de materialen van de HJÄRTELIG
collectie is hun sensuele aanvoelen, dat ze ideaal maakt voor
dagelijks gebruik. Ze zeggen ook iets over ons aller verlangen
om dichter bij de natuur te staan.
IKEA werkt daaraan mee door de weg te bereiden naar
duurzamere materialen en processen. We streven ernaar altijd
materialen te gebruiken die hernieuwbaar, gerecycleerd of
recycleerbaar zijn en niet meer kosten dan de meeste mensen
kunnen betalen
Sinds september 2015 is bijvoorbeeld al het IKEA katoen ofwel
gerecycleerd ofwel afkomstig uit duurzamere teelt die de telers
ten goede komt. En tegen 2020 gebruiken we enkel nog hout
dat gerecycleerd is of gecertificeerd door de Forest Stewardship
Council (FSC).
Andere natuurlijke materialen uit de collectie, zoals kurk,
linnen, rotan en zeegras, zijn door hun duurzaamheid niet enkel
prima voor dagelijks gebruik, maar bieden op langere termijn
ook voordelen voor de hele planeet, doordat de oogst en de
verwerking duurzamer verlopen.

PH149914

Meer over de materialen
Sinds 1 september 2015 is al het IKEA katoen
Better Cotton. Dat wil zeggen dat het katoen ofwel
gerecycleerd is, ofwel afkomstig is uit teelt die
minder water, kunstmest en pesticiden verbruikt, en
de winstmarge voor de boeren verhoogt.
Kurk is een waterdicht, drijvend materiaal dat voor
commercieel gebruik voornamelijk gewonnen wordt
uit de schors van de kurkeik (Quercus suber). De
bomen waarvan de schors wordt geoogst, worden
beduidend ouder dan in de natuurlijke habitat.
De linnenvezels die worden gebruikt voor kleding zijn
sterker maar ook stugger dan katoen. Voor de teelt
is ook minder water nodig. De vlasmolens voor het
spinnen van vlasgaren werden in 1787 uitgevonden
door John Kendrew en Thomas Porthouse uit het
Engelse Darlington.
Rotan is een hernieuwbaar materiaal afkomstig
van klimpalmen die behoren tot de subfamilie
Calamoideae en worden geteeld in Afrika en Azië.
Rotansoorten worden gekweekt op gastbomen
in secundaire bossen, boomgaarden, rubber- of
andere boomplantages, waar ze makkelijk kunnen
worden geoogst. Zowel de schors als de kern van de
rotanstengels worden gebruikt om meubels van te
maken.
Zeegras wordt verzameld aan het oppervlak van
de rivier nadat het is losgekomen van de bodem.
Traditioneel worden er in Vietnam uiteenlopende
gebruiksvoorwerpen van gevlochten.
Massief hout is duurzaam, hernieuwbaar en
recycleerbaar. IKEA is een van de stichtende leden
van de Forest Stewardship Council (FSC, Raad voor
Duurzaam Bosbeheer). Tegen 2020 zal IKEA enkel
nog hout inkopen van duurzamere bronnen (FSCgecertificeerd en gerecycleerd hout).
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HJÄRTELIG

HJÄRTELIG

sieradenhouder, set van 3

hanger, 3 st.

4,99/st.

9,99/st.

HJÄRTELIG juweelhouder, set van 3
Bevat: 1 kegel (Ø3,5 cm. H 7 cm.), 1 kegel (Ø7 cm. H 10 cm.) en
1 kegel (Ø11 cm. H 5 cm.). Glas. Geelbruin. 204.063.44

HJÄRTELIG hanger, set van 3
Handgemaakt door ervaren vaklui waardoor elk stuk
uniek is. Blank gelakt rotan. B 43 cm. 904.024.27

GEWOON
ONTSPANNEN:
SIMPEL (TOCH?)
Het IKEA Life at Home-rapport 2017
legde drie cruciale factoren bloot die
belemmeren dat je thuis echt tot
jezelf komt.
•W
 anneer we werk mee naar huis
nemen, laten we het nooit helemaal
los, waardoor we er minder in
slagen echt de knop om te draaien
en van het nu te genieten.
•M
 ensen zijn vaak bang dat ze
iets belangrijks of interessants
zullen mislopen als ze een pauze
nemen. Het is dan moeilijk om je te
ontspannen omdat je met je hoofd
altijd ergens anders zit.
•S
 martphones en andere
technologische snufjes kunnen
echt tijd vreten en onze aandacht
afleiden van onze huisgenoten.
http://lifeathome.ikea.com
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HJÄRTELIG hoofdeinde
“Zo’n hoofdeinde aan het bed is lekker
knus, maar vaak heeft je oude bed er
geen. Daar is een oplossing voor. Het
HJÄRTELIG hoofdeinde past bij alle
mogelijke types bedden, en aangezien
het aan de muur bevestigd wordt, kan
je het makkelijk installeren wanneer
je wil. Voor een tweepersoonsbed
heb je er twee nodig. Ik heb gekozen
voor gevlochten rotan, een decoratief
natuurlijk materiaal dat je slaapkamer
een warme, knusse uitstraling geeft.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG nachttafeltje 39,99
Gebeitst, blank gelakt massief grenen en gepoederlakt
staal. Ø45 cm. H 61 cm. Grenen/zwart. 704.008.39
HJÄRTELIG hoofdeinde, wandgemonteerd
59,-/st. Blank gelakt rotan. 100×80 cm. Rotan.
904.116.72
HJÄRTELIG 2-persoonsdekbedovertrekset 79,90
100% katoen. 240×220 cm/50×60 cm. Donkerblauw.
904.101.49
HJÄRTELIG mand 16,99
Elke mand is met de hand gevlochten en dus uniek.
Blank gelakt zeegras. 38×38 cm. H 18 cm. 804.024.18
HJÄRTELIG platform 70,-/st.
Hier zijn er 4 gebruikt. Gebeitst, blank gelakt massief
grenen. 100×100 cm. H 28 cm. Grenen. 804.008.29

PH149917

HJÄRTELIG
hoofdeinde, wandgemonteerd

59,-/st.

HJÄRTELIG bank met kledingrek/
nachttafeltje
“Toen we naar de gewoonten in
de slaapkamer gingen kijken,
viel het ons op dat kleren bij veel
mensen op een hoopje eindigen.
Voor die mensen hebben we een
handig meubelstuk gecreëerd: de
HJÄRTELIG bank met kledingrek.
Hier kan je je outfit voor morgen
ophangen en de kleren die je niet
terug in de kleerkast wil hangen
maar die ook nog niet rijp zijn voor
de wasmand. Onder de bank is
plaats om je mooie schoenen weg te
zetten, en je kan erop gaan zitten om
ze aan te trekken. En toen hadden
we de ingeving om het HJÄRTELIG
nachttafeltje te maken voor erbij: het
perfecte plekje voor je lectuur voor
het slapengaan of je favoriete plant.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG sierpot met klimplantenrek 9,99
Rode klei en gepoederlakt staal. Geschikt voor
bloempotten tot 17 cm diameter. Ø22 cm. H 29 cm.
Terracotta. 804.116.58
HJÄRTELIG sierpot met klimplantenrek 14,99
Rode klei en gepoederlakt staal. Geschikt voor
bloempotten tot 12 cm diameter. 46×16 cm. H 23 cm.
Terracotta. 204.116.61
HJÄRTELIG bank met kledingrek 59,90
Gebeitst, blank gelakt massief grenen en gepoederlakt
staal. 122×45 cm. H 97 cm. Grenen/zwart.
904.008.38
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HJÄRTELIG
bank met kledingrek

59,90/st.
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PH149915

HJÄRTELIG
geurkaars in glas/2 st.

9,99/st.

HJÄRTELIG
bank met kledingrek

59,90/st.

HJÄRTELIG bank met kledingrek
Gebeitst, blank gelakt massief grenen en gepoederlakt staal.
122×45 cm. H 97 cm. Grenen/zwart. 904.008.38

HJÄRTELIG geurkaars in glas/2 st. 9,99
Glas en geurende paraffine/plantaardige was. Ø10 cm. H 7 cm.
Kruiden. 304.082.29

HJÄRTELIG plaid/kussenovertrekken
PH149916

“Via de HJÄRTELIG collectie willen we
al je zintuigen raken. Omwille van het
gevoel, heb ik voor de HJÄRTELIG plaid
en kussenovertrekken linnen gekozen,
een natuurlijk materiaal. Hoe meer je ze
gebruikt, hoe zachter en comfortabeler het
prachtige, licht oneffen oppervlak wordt.
Ze maken het in de slaapkamer ook lekker
warm en knus.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG
vloerkussen

HJÄRTELIG vloerkussen 129,Overtrek: 80% katoen, 20% linnen. 100×100 cm.
18 cm dik. Naturel. 204.111.85
HJÄRTELIG karaf met glas 7,99
Bevat: 1 karaf (1 L) en 1 glas (14 cl). Elke karaf is
mondgeblazen door een ervaren vakman en dus uniek.
Glas. 704.104.85
HJÄRTELIG kussenovertrek/2 st. 12,99
100% linnen. 50×50 cm. Blauw/groen. 904.111.58
HJÄRTELIG kussenovertrek/2 st. 12,99
100% linnen. 50×50 cm. Goudbruin/lichtbruin-roze.
504.111.60
HJÄRTELIG vaas 17,99
De glazen vaas is mondgeblazen door een ervaren
vakman. Glas en verkoperd staal. Ø20 cm. H 29 cm.
204.063.39
HJÄRTELIG vloerkleedkussen 34,99
Overtrek: 80% katoen, 20% linnen.
70×38 cm. 17 cm dik. Naturel. 504.111.84

129,-

PH149915

HJÄRTELIG geurkaars
HJÄRTELIG
geurkaars in glas/2 st.

9,99/st.

“Via de HJÄRTELIG collectie willen we al je
zintuigen raken, en de reukzin is ongetwijfeld een
van de belangrijkste. Vandaar dat kaarsen en
andere geurproducten steeds populairder worden
voor in huis. De HJÄRTELIG geurkaarsen hebben
een kruidig parfum, met gember, sinaasappel
en patchoeli, waardoor de sfeer in de ruimte
verandert. De glazen potjes hebben ook een
deksel dat je kan dichtdoen als de geur te veel
overheerst. En wanneer de kaars opgebrand is,
kan je het potje gebruiken als een decoratief
plekje voor sieraden.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG geurkaars in glas/2 st. 9,99
Glas en geurende paraffine/plantaardige was. Ø10 cm. H 7 cm.
Kruiden. 304.082.29
HJÄRTELIG sieradenbakje 3,99
Glas. Ø7 cm. H 5 cm. 904.063.50

PH149914

HJÄRTELIG bedhemel
“De slaapkamer is een speciale plek in huis,
voor veel mensen is ze heilig: het is de plek
waar we na een lange dag alles van ons laten
afglijden en onze batterijen weer opladen. Maar
hoe doe je dat dan als je maar één kamer hebt?
Daarom gingen we kijken hoe je het bed kan
‘inlijsten’ om een kamer in de kamer te maken.
Zo kwamen we bij de HJÄRTELIG bedhemel die
is geïnspireerd op traditionele baldakijnen. De
doorschijnende stof is gemaakt van een mix
van linnen en katoen en doet je slaapomgeving
luchtig, schoon en natuurlijk aanvoelen. Wist je
trouwens dat al het katoen in onze producten
afkomstig is uit duurzamere bronnen?”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG kamerverdeler 79,90
Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 118×40 cm.
H 160 cm. Grenen. 104.008.37
HJÄRTELIG bedhemel 99,90
Te completeren met EKORRE haken. Stof bedhemel:
58% linnen, 42% katoen. Frame: gepoederlakt staal.
200×200 cm. H 135 cm. Naturel. 904.079.53
HJÄRTELIG platform 70,-/st.
Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 100×100 cm.
H 28 cm. Grenen. 804.008.29
HJÄRTELIG plaid 29,99
100% linnen. 120×180 cm. Naturel. 604.050.07

HJÄRTELIG
bedhemel

99,90

HJÄRTELIG yogatas

PH149899

HJÄRTELIG
yogatas

14,99

“De HJÄRTELIG yogatas is ruim genoeg
voor alles wat je meeneemt naar de
yogales. In het grootste vak is plaats
voor je yogatenue en een handdoek, en
kleinere spulletjes kunnen in de zakjes.
Onder de riempjes aan de buitenkant kan
je je yogamat of een reserveshirt stoppen.
Gemaakt van katoen uit duurzamere
bronnen. Namasté.”
- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG sieradendoosje, set van 2 7,99
Bevat: 2 doosjes (H 8,5 cm.), 1 deksel (Ø8 cm.)
en 1 klimplantenrekje (H 8 cm.). Steengoed en
gepoederlakt staal. Zwart. 304.116.65
HJÄRTELIG 1-persoonsdekbedovertrekset 49,99
100% katoen. 150×200 cm/50×60 cm. Donkergroen.
704.102.49
HJÄRTELIG glazen kegel met voet 19,99
De glazen kegel is mondgeblazen door een ervaren
vakman. Glas, steengoed en kurk. Ø22 cm. H 30 cm.
Zwart. 504.063.33
HJÄRTELIG yogatas 14,99
100% katoen. 44×41 cm. Naturel. 104.049.58 Zwart.
304.116.65

PH149927

HJÄRTELIG yogariem
“Soms wil je lichaam niet meteen mee,
vooral wanneer je nieuwe bewegingen
aanleert. Dan komt de HJÄRTELIG
yogariem prima van pas. De riem werkt
als verlengde van je armen en helpt je
houdingen aan te nemen waarbij je aan
je voeten of tenen moet kunnen. En als
je gewrichten té mobiel zijn, kan de riem
de nodige steun bieden. Hopelijk helpt
deze simpele riem je om gezond yoga te
beoefenen met de nodige steun. Namasté.”
.01

- Maja Ganszyniec

HJÄRTELIG yogamat 14,99
100% katoen. 62×183 cm. Grijs. 604.160.01
HJÄRTELIG yogariem 3,99
93,5% katoen, 6,5% polyester. 4×250 cm. Naturel.
304.049.62
HJÄRTELIG geurloze stompkaars 4,99
Bevat: 1 stompkaars (H 7,5 cm) en 1 stompkaars
(H 10 cm). Paraffine/plantaardige was. Grijsbeige/
grijsgroen. 904.082.31
HJÄRTELIG yogablok 14,99
Kurk. 23×12 cm. H 7 cm. 203.940.82

HJÄRTELIG
yogariem

3,99
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OVERZICHT:

PE662567

PE660568

PE660573

PE660580

PE662577

PE660791

PE660543

HJÄRTELIG vloerkussen 129,-

HJÄRTELIG nachttafeltje 39,99

HJÄRTELIG kamerverdeler 79,90

HJÄRTELIG bedhemel 99,90

Gebeitst, blank gelakt massief
grenen en gepoederlakt staal.
Ø45 cm. H 61 cm. Grenen/zwart.
704.008.39

Gebeitst, blank gelakt massief
grenen. 118×40 cm. H 160 cm.
Grenen. 104.008.37

Te completeren met EKORRE
haken. Stof bedhemel: 58% linnen,
42% katoen. Frame: gepoederlakt
staal. 200×200 cm. H 135 cm.
Naturel. 904.079.53

HJÄRTELIG hoofdeinde,
wandgemonteerd 59,-

HJÄRTELIG platform 70,-

Overtrek: 80% katoen, 20% linnen.
100×100 cm. 18 cm dik. Naturel.
204.111.85

HJÄRTELIG bank met
kledingrek 59,90

PE664912

PE664919

PE664913

PE662565

HJÄRTELIG
2-persoonsdekbedovertrekset
79,90 100% katoen.
240×220 cm/50×60 cm.
Donkerblauw. 904.101.49

HJÄRTELIG
1-persoonsdekbedovertrekset
49,99 100% katoen. 150×200 cm/
50×60 cm. Donkergroen.
704.102.49

HJÄRTELIG
2-persoonsdekbedovertrekset
79,90 100% katoen.
240×220 cm/50×60 cm.
Donkergroen. 504.101.51

HJÄRTELIG vloerkleedkussen
34,99 Overtrek: 80% katoen,
20% linnen. 70×38 cm. 17 cm dik.
Naturel. 504.111.84

PE670372

PE660947

PE660813

HJÄRTELIG yogamat 14,99

HJÄRTELIG karaf met glas 7,99

100% katoen. 62×183 cm. Grijs.
604.160.01

Bevat: 1 karaf (1 L) en 1 glas
(14 cl). Elke karaf is mondgeblazen
door een ervaren vakman en dus
uniek. Glas. 704.104.85

HJÄRTELIG sieradendoosje,
set van 2 7,99
Bevat: 2 doosjes (H 8,5 cm),
1 deksel (Ø8cm) en klimplantenrek
(H 8 cm). Steengoed en
gepoederlakt staal. Zwart.
304.116.65

Glazen kegel is mondgeblazen
door een ervaren vakman. Glas,
steengoed en kurk. Ø22 cm.
H 30 cm. Zwart. 504.063.33

Gebeitst, blank gelakt massief grenen
en gepoederlakt staal. 122×45 cm.
H 97 cm. Grenen/zwart. 904.008.38

Blank gelakt rotan. 100×80 cm.
Rotan. 904.116.72

Gebeitst, blank gelakt massief
grenen. 100×100 cm. H 28 cm.
Grenen. 804.008.29

PE660835

PE660833

PE660830

PE660616

HJÄRTELIG kussenovertrek
12,99/2 st.

HJÄRTELIG kussenovertrek
12,99/2 st.

HJÄRTELIG plaid 29,99

HJÄRTELIG yogatas 14,99

100% linnen. 50×50 cm.
Goudbruin/lichtbruin-roze.
504.111.60

100% linnen. 50×50 cm. Blauw/
groen. 904.111.58

100% linnen. 120×180 cm.
Naturel. 604.050.07

100% katoen. 44×41 cm. Naturel.
104.049.58

PE660622

PE660821

PE660817

PE660819

PE660918

HJÄRTELIG glazen kegel
met voet 19,99

HJÄRTELIG sieradenbakje 3,99

HJÄRTELIG sieradenhouder,
set van 3 9,99

HJÄRTELIG sieradenschaal
14,99

HJÄRTELIG sierpot met
klimplantenrek 9,99

Bevat: 1 kegel (Ø3,5 cm. H 7 cm.),
1 kegel (Ø7 cm. H 10 cm) en
1 kegel (Ø11 cm. H 5 cm.). Glas.
Geelbruin. 204.063.44

Glas. Ø23 cm. H 2,5 cm.
Geelbruin. 304.063.48

Rode klei en gepoederlakt staal.
Geschikt voor bloempotten tot
17 cm diameter. Ø22 cm. H 29 cm.
Terracotta. 804.116,58

Glas. Ø7 cm. H 5 cm. 904.063.50

OVERZICHT:

PE660920

PE660825

PE661949

PE660815

PE660586

PE660613

PE660954

PE660615

HJÄRTELIG sierpot met
klimplantenrek 14,99

HJÄRTELIG geurkaars
in glas 9,99/2 st.

HJÄRTELIG vaas 17,99

HJÄRTELIG mand 16,99

HJÄRTELIG hanger 4,99/3 st.

Elke mand is met de hand
gevlochten en dus uniek. Blank
gelakt zeegras. 38×38 cm.
H 18 cm. 804.024.18

HJÄRTELIG yogablok
14,99/2 st.

Glas en geurende paraffine/
plantaardige was. Ø10 cm. H 7 cm.
Kruiden. 304.082.29

De glazen vaas is mondgeblazen
door een ervaren vakman. Glas en
verkoperd staal. Ø20 cm. H 29 cm.
204.063.39

HJÄRTELIG mand met deksel
29,99

Rode klei en gepoederlakt staal.
Geschikt voor bloempotten tot
12 cm diameter. 46×16 cm.
H 23 cm. Terracotta. 204.116.61

HJÄRTELIG geurloze stompkaars,
set van 2 4,99 Bevat: 1 stompkaars
(H 7,5 cm) en 1 stompkaars
(H 10 cm). Paraffine/plantaardige
was. Grijsbeige/grijsgroen.
904.082.31

PE660614
HJÄRTELIG yogariem 3,99
93,5% katoen, 6,5% polyester.
4×250 cm. Naturel. 304.049.62

Elke mand is met de hand
gevlochten en dus uniek. Blank
gelakt zeegras. Ø50 cm. H 17 cm.
704.024.14

Handgemaakt door ervaren vaklui
waardoor elk stuk uniek is. Blank
gelakt rotan. B 43 cm. 904.024.27

Kurk. 23×12 cm. 7 cm. 203.940.82
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