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Eindelijk ook voor 
katten en honden
Heb jij soms ook het gevoel dat je hond of poes niet gewoon 
een huisdier is maar een volwaardig lid van het gezin? Precies 
die insteek heeft IKEA ertoe aangezet het uitgebreide LURVIG 
assortiment met producten voor huisdieren te maken. Het 
assortiment is gecreëerd door designers met een hart voor 
dieren en met de hulp van dierenartsen. Het omvat tal van 
dingen die we nodig hebben op de verschillende momenten 
van ons leven met huisdieren binnen en buiten, zodat jij en je 
huisdier samen van je thuis kunnen genieten.

PH147907 LURVIG bak slow food 1,2 L. Groen. 4,99/st. 403.777.22
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1. LURVIG bed voor kat/hond 68×70 cm. Zwart. 49,99/st. 603.766.13 2. LURVIG krabmat 25×63 cm. Naturel. 4,99/st. 303.777.94 3. LURVIG kattenbak 37×51 cm. Groen. 
6,99/st. 503.777.12 4. LURVIG kattenhuis 33×38×33 cm. Zwart. 4,99/st. 803.765.51 5. LURVIG bak slow food 1,2 L. Groen. 4,99/st. 403.777.22 6. LURVIG waterdispenser 
Transparant/zwart. 5,99/st. 303.775.72 7. LURVIG onderstel dierenbed 31×46 cm. Wit. 19,99/st. 003.766.25 8. LURVIG onderstel dierenbed 45×69 cm. Wit. 29,99/st. 803.766.31 
9. LURVIG kattenhuis op poten Wit. 39,99/st. 003.765.45 10. LURVIG transporttas voor huisdier 24,99/st. 003.756.83 11. LURVIG huis-/platform voor kat 38×38×37 cm. 
Zwart. 19,99/st. 803.782.96 12. LURVIG deken 100×150 cm. Zwart/wit. 19,99/st. 003.765.74 13. LURVIG bak 1,6 L. Roestvrij staal. 4,99/st. 103.770.78 14. LURVIG kussen 
62×100 cm. Oranje. 24,99/st. 603.777.59
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Zoals Inma zegt:
“Onze huisdieren hebben elk een eigen persoonlijkheid, maar 
ze hebben ook vijf dingen met elkaar gemeen: ze slapen, eten, 
spelen en bewegen graag, en zijn graag dicht bij ons. Daarom 
hebben we vooral met die aspecten rekening gehouden bij het 
ontwerpen van de producten.”

ONTWERP VANUIT HET PERSPECTIEF VAN JE HUISDIER
Wanneer je gaat ontwerpen voor dieren in plaats van mensen, 
zijn er natuurlijk bepaalde zaken waar je op moet letten. 
Daarom kregen we bij de ontwikkeling van het LURVIG 
assortiment hulp van dierenarts dr. Barbara Schäfer die bij IKEA 
ook bezig is met de analyse van productrisico’s. 
Barbara heeft heel wat ervaring met huisdieren, van hamsters 
en ratten tot katten en honden. Het moeilijkste is volgens haar 
om producten voor huisdieren niet te ‘vermenselijken’.

“Voor mij zijn het mijn huisdieren die mij echt in het nu 
verankeren. Wanneer we samen tijd doorbrengen, is mijn 
hoofd vrijer en glijden zorgen en stress van me af. Zij leren 
ons respect te hebben, en hun onvoorwaardelijke liefde is 
onbetaalbaar.”

Als jij ook huisdieren hebt, herken je jezelf misschien in de 
woorden van designer Inma Bermudéz. Want we krijgen toch 
heel veel van onze huisdieren, van het vrolijke gekwispel bij 
het thuiskomen tot het rustgevende gezelschap naast ons 
in de zetel en die onvoorwaardelijke liefde op alle mogelijke 
momenten. Als je het ons vraagt, is het tijd om iets terug te 
doen.

Daarom hebben we Inma aan het werk gezet met het LURVIG 
assortiment, gemaakt om hulp te bieden bij alle aspecten van 
ons leven met honden en katten. Bovendien zijn de producten 
stuk voor stuk duurzaam en betaalbaar en passen ze bij wat je 
al in huis hebt.

Gemaakt voor onze 
geliefde viervoeters

Inma BermudézPH148018
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“Het is heel belangrijk om te vertrekken vanuit de natuurlijke 
behoeften en gedragingen van de dieren (hoe ze slapen, eten of 
spelen bijvoorbeeld). 
Op basis daarvan kunnen we een product ontwerpen dat ook 
rekening houdt met onze menselijke behoeften, zoals stijl en 
vorm.” 

In de eerste plaats moesten we letten op de veiligheid:
“Reken er maar op dat honden op hun speeltjes kauwen en vuil 
mee in huis brengen van hun dagelijkse wandeling. Twijfel er 
niet aan dat katten aan bijna alles zullen krabben en gevoelig 
zijn voor geuren en textuur. Het is dus heel belangrijk om 
veilige en duurzame materialen te gebruiken.”

En kijken naar hoe dieren dingen doen, zoals eten
“Katten kunnen doorgaans zelf goed regelen hoeveel ze eten, 
maar bij sommige hondenrassen zit de drang om zo veel 
mogelijk te eten er echt ingebakken. Zo kreeg de ‘traag-
eetbak’ een plaats in het LURVIG assortiment. Door het oneffen 
oppervlak aan de binnenkant van de bak kan de hond zijn eten 
niet in twee happen ‘inhaleren’.”

DESIGN VOOR MENSEN ÉN DIEREN
Kijk maar eens naar je huisdier: hoe vaak pakt het niet 
datzelfde speeltje of dekentje mee in een knus hoekje om erop 
te kauwen of gewoon voor een goed gevoel? 

Het sluitstuk van het LURVIG ontwerpproces was de gedachte 
dat onze huisdieren met ons samenleven als deel van het gezin, 
ook al sneuvelt er soms een schoen.

Inma kwam zo op het idee van een bed met een vertrouwde 
geur. 

“Het stuk waar ik het meest trots op ben is een kussen voor 
huisdieren: we sporen de baasjes aan om het op te vullen met 
een oude trui, een deken of een handdoek. Zo krijgt je huisdier 
een comfortabel kussen dat ook heel vertrouwd ruikt.”

“Onze huisdieren hebben elk een eigen persoonlijkheid, maar ze hebben 
ook vijf dingen met elkaar gemeen: ze slapen, eten, spelen en bewegen 
graag, en zijn graag dicht bij ons.
Daarom hebben we vooral met die aspecten rekening gehouden bij het 
ontwerpen van de producten.”

Het LURVIG assortiment is ook perfect afgestemd op bepaalde 
IKEA klassiekers, zoals het kattenbed dat precies past in een 
KALLAX open kast, en een huisdierversie van een slaapbank die 
helemaal lijkt op het model voor mensen.

Het laatste woord is aan Inma om het streven van het 
assortiment samen te vatten.

“Ik deel mijn leven met drie honden en miste altijd nog leuke 
producten voor huisdieren tegen een betaalbare prijs. Als 
dierenliefhebber ben ik blij en trots dat ik kon meewerken aan 
dit project. Ik zou het super vinden als het mensen ertoe aanzet 
om meer qualitytime door te brengen met hun huisdieren.”
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KRABMAT VOOR KATTEN

Met deze krabmat voor katten kan je een gewone tafelpoot snel en 
makkelijk transformeren in een krabpaal, ideaal voor je kat om zijn 
klauwen te scherpen en om te stretchen.

Je kan de krabmat makkelijk bevestigen met de ingenaaide 
riempjes.

PH147904CAT SCRATCHER.mov

SPELEN EN LEREN

PE655868
LURVIG krabmat 
25×63 cm. Naturel. 
4,99/st.
303.777.94
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KATTENHUIS OP POTEN

Dit kattenhuis kan je op poten zetten, aan de muur hangen of in 
een KALLAX open kast plaatsen.

Je kan het bovendien gebruiken als een praktisch nachttafeltje: de 
kat kruipt erin en jij kan je spulletjes erbovenop zetten.

Aan de voorzijde is een krabwand die de kat kan gebruiken om zijn 
klauwen te scherpen.

De opening is heel klein gemaakt om de kat een veilig gevoel te 
geven.

PH147899

SLAPEN

PE644097
LURVIG kattenhuis op poten 
Wit. 
39,99/st. 
003.765.45

CAT HOUSE ON LEGS.mov

007LURVIG - PERSKIT



KALLAX INZET

Een knusse, veilige en comfortabele slaapplek die je op de grond 
kan zetten of in een KALLAX open kast kan plaatsen.

Wanneer je de doos niet nodig hebt en ruimte wil besparen, rits je 
ze onderaan gewoon open en je vouwt ze plat.

PH147900

PE650972
LURVIG kattenhuis 
33×38×33 cm. Zwart.
4,99/st. 
803.765.51

SLAPEN

KALLAX.mov
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ONDERSTEL DIERENBED

Je kan dit frame op twee manieren gebruiken: als een knus hoekje 
met middelhoge wanden, of zet het op zijn kop om je huisdier 
onbelemmerd zicht in alle richtingen te geven.

PH147905

PE644301
LURVIG onderstel dierenbed 
45×69 cm. Wit. 
29,99/st.
803.766.31

SLAPEN

BEDFRAME AND CUSHION.mov
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KLIPPAN DIERENBED

Je kan de slaapplek makkelijk nog groter maken als je  
het zitkussen uitklapt.

De hoes is makkelijk schoon te houden: ze is afneembaar 
en machinewasbaar.

PH147914

PE644102
LURVIG bed voor kat/hond 
68×70 cm. Zwart. 
49,99/st. 
603.766.13

SLAPEN

KLIPPAN SOFA.mov
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BAL 

Verstop een hondensnoepje in de bal. Dat houdt je hond een tijdje 
zoet en zet 'm aan het denken. Als hij zijn best doet, vindt hij het 
snoepje.

Je hond kan er makkelijk in bijten en met zijn poten houdt hij de 
bal ook makkelijk vast dankzij het onregelmatige oppervlak. Dat 
onregelmatige oppervlak houdt ook de tanden van je hond schoon.

PH147908

SPELEN EN 
LEREN

PE644314
LURVIG hondenspeeltje
Zwart. 
2,99/st. 
403.767.46

BALL.mov
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SLOW FEED BAK

Door het antislipmateriaal aan de onderkant  
blijft de bak op zijn plaats.

De verhoging in het midden van de bak zorgt ervoor  
dat de hond kleinere happen neemt, wat het risico op  
maagpijn verkleint.

PH147907

PE644083
LURVIG bak slow feed 
1,2 L. Groen. 
4,99/st. 
403.777.22

ETEN

FOOD Bak.mov
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Dankzij het reflecterende materiaal op de lei- en halsbanden is de 
hond ook in het donker zichtbaar in het verkeer. De elasticiteit van 
de verlengbare leiband vermindert de belasting op jouw rug en 
die van de hond.

PH147916

Wandelen

LURVIG reflecterende leiband 2,5×123 cm/32 kg. Groen. 9,99/st. 103.699.74
LURVIG reflecterend tuigje 34-52×38-58 cm. Groen. 12,99/st. 703.699.90
LURVIG reflecterende halsband 16-28 cm/5 kg. Zwart. 4,99/st. 903.605.78
LURVIG reflecterende halsband 28-42 cm/23 kg. Zwart. 5,99/st. 303.605.76
LURVIG halsband voor kat 20-30 cm/4 kg. Zwart. 2,99/st. 603.607.11 
LURVIG naamkokertje Roestvrij staal. Kleur. 0,99/st. 303.765.39
LURVIG looplijn 40 kg. Zwart. 14,99/st. 503.545.22
LURVIG rollijn 85 cm/32 kg. Groen. 14,99/st. 703.699.52
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Je kan de kat er makkelijk uitlaten, aangezien beide korte zijden 
van de tas open kunnen. De kat voelt zich veilig doordat de 
langere zijden en een van de korte zijden ondoorzichtig zijn. 
Wanneer je de tas niet nodig hebt en ruimte wil besparen, rits je 
ze onderaan gewoon open en je vouwt ze plat. De tas heeft twee 
vensters: eentje bovenaan zodat jij kan zien of alles in orde is, en 
eentje op de korte zijde zodat de kat naar buiten kan kijken. Als 
je op reis gaat, kan de kat in de tas slapen.

PH147902

Reizen

LURVIG transporttas voor huisdier 
24,99/st. 003.756.83 
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BEWEGENDE BEELDEN

CAT SCRATCHER.mov
LURVIG krabmat 
4,99/st. 
303.777.94

00:00

KLIPPAN SOFA.mov
LURVIG bed voor kat/hond 
49,99/st. 
603.766.13

00:00

BALL.mov
LURVIG hondenspeeltje
2,99/st. 
403.767.46

00:00

CAT HOUSE ON LEGS.mov
LURVIG kattenhuis op poten 
39,99/st. 
003.765.45

00:00

FOOD BOWL.mov
LURVIG bak 0,3 L. Wit.
1,99/st. 
603.752.65

00:00

CAT HOUSE.mov
LURVIG kattenhuis 
4,99/st. 
803.765.51

00:00

THE IKEA PETS MOVIE.mov

00:00

BED FRAME AND CUSION.mov
LURVIG onderstel dierenbed 
19,99/st. 
003.766.25

00:00
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ALLE PRODUCTEN

PE644086
LURVIG bak slow feed 
1,2 L. Wit. 
4,99/st. 
003.777.24

PE644251
LURVIG placemat voor eetbak 
met rand  
33×33 cm. Wit. 
2,99/st. 
103.782.09

PE650962
LURVIG huis-/platform voor kat 
38×38×37 cm. Zwart en groen.
19,99/st. 
803.782.96

PE644083
LURVIG bak slow feed 
1,2 L. Groen.
4,99/st. 
003.777.24

PE644245
LURVIG placemat voor eetbak  
met rand 
33×33 cm. Zwart.
2,99/st. 
503.782.07

PE644132
LURVIG transporttas voor huisdier 
Zwart en groen.
24,99/st. 
003.756.83 

PE644080
LURVIG bak slow feed 
1,2 L. Zwart. 
4,99/st. 
003.777.24

PE644090
LURVIG bak 
0,3 L. Roestvrij staal.
2,99/st. 
003.770.74

PE644239
LURVIG placemat voor eetbak
33×33 cm. Zwart. 
0,99/st. 
803.767.54

PE644056
LURVIG bak 
0,3 L. Groen.
1,99/st. 
203.752.67

PE644242
LURVIG placemat voor eetbak 
33×33 cm. Wit. 
0,99/st. 
203.767.52

PE644102
LURVIG bed voor kat/hond 
68×70 cm. Zwart. 
49,99/st.
603.766.13

PE644053
LURVIG bak 
0,3 L. Zwart.
1,99/st. 
103.752.63

PE644248
LURVIG placemat voor eetbak
33×33 cm. Groen. 
2,99/st.
703.782.11

PE644038
LURVIG deken 
100×150 cm. Zwart/wit. 
19,99/st. 
003.765.74

PE644061
LURVIG bak 
0,3 L. Wit.
1,99/st. 
603.752.65

PE644180
LURVIG kussen 
33×38 cm. Groen.
4,99/st. 
303.765.58

PE644254
LURVIG waterdispenser 
5,99/st. 
303.775.72
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ALLE PRODUCTEN

PE644220
LURVIG reflecterende leiband 
2,5×123 cm/32 kg. Oranje.
9,99/st. 
303.699.68

PE644303
LURVIG houder hondenpoepzakjes 
Zwart. 
1,99/st. 
103.770.64

PE643993
LURVIG rollijn 
63 cm/32 kg. Groen.
12,99/st. 
903.705.15

PE643990
LURVIG rollijn 
63 cm/32 kg. Zwart.
12,99/st. 
403.705.13

PE643996
LURVIG rollijn 
63 cm/32 kg. Oranje.
12,99/st. 
503.705.17

PE652322
LURVIG reflecterend tuigje 
25-34×26-38 cm. Zwart.
12,99/st. 
303.606.99

PE652324
LURVIG reflecterend tuigje 
25-34×26-38 cm. Groen.
9,99/st.
303.699.92

PE652323
LURVIG reflecterend tuigje 
25-34×26-38 cm. Oranje.
9,99/st.
703.699.85

PE643984
LURVIG rollijn 
170 cm/32 kg. Groen. 
19,99/st. 
103.699.50

PE643982
LURVIG rollijn 
170 cm/32 kg. Zwart.
19,99/st. 
403.543.39

PE643987
LURVIG rollijn 
170 cm/32 kg. Oranje. 
19,99/st. 
903.699.46

PE644206
LURVIG looplijn 
40 kg. Zwart. 
14,99/st. 
503.545.22

PE644217
LURVIG reflecterende leiband 
2,5×123 cm/32 kg. Groen. 
9,99/st. 
103.699.74

PE652134
LURVIG reflecterende halsband
24-42 cm/23 kg. Groen. 
5,99/st. 
803.699.61

PE652132
LURVIG reflecterende halsband 
28-42 cm/23 kg. Zwart. 
5,99/st. 
303.605.76

PE652133
LURVIG reflecterende halsband
24-42 cm/23 kg. Oranje. 
5,99/st. 
803.699.56

PE644214
LURVIG reflecterende leiband 
2,5×123 cm/32 kg. Zwart.
8,99/st. 
303.605.81

PE643956
LURVIG naamkokertje 
Roestvrij staal.
0,99/st. 
303.765.39
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ALLE PRODUCTEN

PE644314
LURVIG hondenspeeltje
Zwart.
2,99/st. 
403.767.46

PE644104
LURVIG kussen
30×48 cm. Oranje/wit. 
6,99/st. 
503.645.40

PE644294
LURVIG kussen
10×28 cm. Zwart.
2,50/st. 
603.765.66

PE644305
LURVIG frisbee
Zwart.
0,99/st. 
403.753.13

PE644103
LURVIG kussen
30×48 cm. Zwart/wit. 
6,99/st. 
803.645.29

PE644040
LURVIG borstel
3,99/st. 
303.770.58

PE644306
LURVIG wandkast met  
schuifdeuren 
40×18 cm. Wit.
24,99/st. 
503.765.62

PE644172
LURVIG kussen
30×48 cm. Oranje. 
5,99/st. 
203.766.34

PE644176
LURVIG kussen
30×48 cm. Wit. 
5,99/st. 
303.766.38

PE644302
LURVIG poepzakjes, 60 st.
Veelkleurig. 
0,99/st. 
503.770.62

PE663874
LURVIG kussen
30×48 cm. Grijs. 
5,99/st. 
503.766.42

PE644298
LURVIG hoes voor dierenbed
35×51 cm. Zwart en wit.
3,99/st. 
903.766.21
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ALLE PRODUCTEN

PE644098
LURVIG kattenbak
37×51 cm. Zwart. 
6,99/st.
703.777.11 

PE643952
LURVIG kattenbak 
37×51 cm. Wit. 
6,99/st. 
303.777.13

PE643950
LURVIG kattenbak 
37×51 cm. Wit. 
6,99/st. 
503.777.12

PE644325
LURVIG schep voor  
kattenbakvulling 
Zwart.
0,49/st. 
703.770.56

PE641273
LURVIG kattenbakvulling
000/st. 
003.837.01

PE644317
LURVIG tunnel voor katten
7,99/st. 
503.520.71

PE644207
LURVIG leiband voor kat 
4,99/st. 
703.607.15

PE644261
LURVIG halsband voor kat 
20-30 cm. 4 kg. Zwart.
2,99/st. 
603.607.11

PE655868
LURVIG krabmat 
25×63 cm. Naturel.
4,99/st. 
303.777.94

PE644312
LURVIG kattenspeeltje
2,99/st. 
603.767.50

PE644097
LURVIG kattenhuis op poten 
Wit. 
39,99/st. 
003.765.45

PE644301
LURVIG onderstel dierenbed 
31×46 cm. Wit. 
19,99/st. 
003.766.25

PE650972
LURVIG kattenhuis 
33×38×33 cm. Zwart. 
4,99/st. 
803.765.51

PE650960
LURVIG onderstel dierenbed 
45×69 cm. Wit. 
29,99/st. 
803.766.31
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ALLE FOTO’S

PH147899
LURVIG kattenhuis op poten 
Wit. 
39,99/st. 
003.765.45

PH147911
LURVIG bed voor kat/hond 
68×70 cm. Zwart.
49,99/st.
603.766.13

PH147910
LURVIG bak
0,3 L. Roestvrij staal.
2,99/st.
003.770.74

PH147902
LURVIG transporttas voor huisdier 
Zwart en groen.
24,99/st. 
003.756.83 

PH147912
LURVIG deken 
100×150 cm. Zwart/wit. 
19,99/st. 
003.765.74

PH147901
LURVIG kattenbak 
37×51 cm. Wit. 
6,99/st. 
303.777.13

PH147909
LURVIG bak slow food 
1,2 L. Groen.
4,99/st. 
403.777.22

PH147915
LURVIG bed voor kat/hond 
68×70 cm. Zwart.
49,99/st.
603.766.13

PH147905
LURVIG onderstel dierenbed 
45×69 cm. Wit. 
29,99/st. 
803.766.31

PH147908
LURVIG hondenspeeltje
Zwart.
2,99/st. 
403.767.46

PH147900
LURVIG kattenhuis 
33×38×33 cm. Zwart. 
4,99/st. 
803.765.51

PH147907
LURVIG bak slow food 
1,2 L. Groen.
4,99/st. 
403.777.22

PH147914
LURVIG bed voor kat/hond 
68×70 cm. Zwart.
49,99/st.
603.766.13

PH147906
LURVIG kussen 
Grijs. 
11,99/st. 
403.766.47

PH147904
LURVIG krabmat 
25×63 cm. Naturel.
4,99/st. 
303.777.94

PH147913
LURVIG borstel
3,99/st. 
303.770.58

PH147903
LURVIG huis-/platform voor kat 
38×38×37 cm. Zwart en groen.
19,99/st. 
803.782.96
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ALLE FOTO’S

1. LURVIG bed voor kat/hond 68×70 cm. Zwart. 49,99/st. 603.766.13 
2. LURVIG krabmat 25×63 cm. Naturel. 4,99/st. 303.777.94 
3. LURVIG kattenbak 37×51 cm. Groen. 6,99/st. 503.777.12 
4. LURVIG kattenhuis 33×38×33 cm. Zwart. 4,99/st. 803.765.51 
5. LURVIG bak slow food 1,2 L. Groen. 4,99/st. 403.777.22 
6. LURVIG waterdispenser Transparant/zwart. 5,99/st. 303.775.72 
7. LURVIG onderstel dierenbed 31×46 cm. Wit. 19,99/st. 003.766.25 
8. LURVIG onderstel dierenbed 45×69 cm. Wit. 29,99/st. 803.766.31 
9. LURVIG kattenhuis op poten Wit. 39,99/st. 003.765.45 
10. LURVIG transporttas voor huisdier 24,99/st. 003.756.83 
11. LURVIG huis-/platform voor kat 38×38×37 cm. Zwart. 19,99/st. 803.782.96 
12. LURVIG deken 100×150 cm. Zwart/wit. 19,99/st. 003.765.74
13. LURVIG bak 1,6 L. Roestvrij staal. 4,99/st. 103.770.78 
14. LURVIG kussen 62×100 cm. Oranje. 24,99/st. 603.777.59

LURVIG reflecterende leiband 2,5×123 cm/32 kg. Groen. 9,99/st. 103.699.74 
LURVIG reflecterend tuigje 34-52×38-58 cm. Groen. 12,99/st. 703.699.90
LURVIG reflecterende halsband 16-28 cm/5 kg. Zwart. 4,99/st. 903.605.78
LURVIG reflecterende halsband 28-42 cm/23 kg. Zwart. 5,99/st. 303.605.76
LURVIG halsband voor kat 20-30 cm/4 kg. Zwart. 2,99/st. 603.607.11 
LURVIG naamkokertje Roestvrij staal. Kleur. 0,99/st. 303.765.39
LURVIG looplijn 40 kg. Zwart. 14,99/st. 503.545.22
LURVIG rollijn 85 cm/32 kg. Groen. 14,99/st. 703.699.52

PH147918

PH147919

PH147917 PH147924

PH147920

PH148028

PH148018
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Bedankt!
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CONTACT
-
Street street 12345
Town town 1234

E-mail abcd@ikea.com
Telefoon +00 000 000000 
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