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“Juist?
Fout?
Dat onderscheid
bestaat niet terwijl
je speelt.”

Ruitjes
Creativiteit
Nostalgie

PH154636

WELKOM, DIT IS OKTOBER
BIJ IKEA
Met deze nieuwste oktoberlichting willen we ruimte
maken voor speelsheid. Centraal staat spelen met de
traditionele verwachtingen en je eigen ding doen.
We zetten in op een trendy eclectische stijl, met weelderige kleuren en motieven die gaan van bloemen tot
ruitjes.

Botanische motieven

Blikvangers zijn onder meer dingen waarmee je een
gezellige, functionele woonkamer maakt, zoals een
superknusse zitbankenserie en een opberg- en tafelserie
gemaakt van grenen uit duurzame bronnen.
Voor het juiste licht in huis zijn er lampen en lampenkappen afgestemd op verschillende verlichtingsbehoeften en
interieurs.
We komen ook met een volledig nieuw assortiment
kantoormeubilair voor een gezonde werkhouding,
met ergonomische stoelen, zit-/stabureaus en nieuwe
opbergfuncties voor op kantoor. Daarnaast kan je deze
maand kennismaken met kussens en kussenovertrekken
met uiteenlopende motieven, grappige decoratievoorwerpen, een beklede stoel, vloerkleden uit lyocell en
UTZ-gecertificeerde chocolade.

PH154579

PH154513 RYRA lampenkap 20,NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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Excentriek
Maak op een reis door een 17de-eeuws
kasteel kennis met de nieuwe producten
van dit seizoen!

Theatraal
Eclectisch

Motieven
mengen

PH154506

PH154856 LIDHULT hoekzitbank, 5-zits 1.149,- Gassebol lichtbeige. 492.574.47
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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LIDHULT ZITBANKENSERIE
Je hoeft maar te kijken naar deze nieuwe zitbank en
je krijgt meteen zin om erin weg te zinken. Met haar
hoge rugleuning en ruime afmetingen biedt de LIDHULT
zitbankenserie alles wat je op het vlak van comfort maar
kan verwachten. Designer Henrik Preutz legt uit:
“Tijdens het ontwerpproces zag ik de LIDHULT zitbank voor
me als een luchtig gebakje met crèmevulling: rond, zacht
en uitnodigend. De extra hoge rugleuning, de comfortabele
neksteun en de zachte armleuningen zijn perfect voor tvmarathons, knus relaxen met het gezin of zelfs voor een
dutje. We hebben bij LIDHULT heel veel aandacht besteed
aan alle mogelijke details voor uitmuntend comfort.
Het voelt een beetje alsof je een stevige knuffel krijgt!”
Het is een zitbank in traditionele stijl met op en top
moderne functionaliteit. Zo krijg je onder meer de
flexibiliteit om je eigen zitbankcombinatie te maken: 2- of
3-zitsbank, hoekbank, chaise longue of fauteuil. Je kan
bovendien opbergruimte toevoegen zonder aan het design
te raken. De zitbanken zijn verkrijgbaar met een reeks
prachtige stoffen overtrekken, van lichtbeige en rood/
bruin tot grijs/zwart en ook met donkerbruine bekleding
in leder/gecoate stof.
PH154573 LIDHULT 3-zitsbank 1.199,- Grann/Bomstad donkerbruin. 092.570.29
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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De hoge rugleuning bevordert een goede
zithouding en maakt gaan zitten en weer
opstaan makkelijker.
PH154572 LIDHULT 3-zitsbank 1.199,- Grann/Bomstad donkerbruin. 092.570.29
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PH154571 LIDHULT 3-zitsbank met chaise longue 1.049,- Lejde rood/bruin. 992.571.76
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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De armleuningen met extra vulling zijn
zalig om tegen te leunen of je hoofd op
te leggen als je neerligt.
PH154569 LIDHULT 3-zitsbank met chaise longue 1.049,- Lejde rood/bruin. 992.571.76
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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LIDHULT is ontworpen met het oog op
uitmuntend comfort en je kan de zitbank
afstemmen op je wensen en er bijvoorbeeld
een ruim bemeten hoekbank van maken.
PH154574 LIDHULT hoekzitbank, 5-zits 1.149,- Gassebol lichtbeige. 492.574.47
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE688965

PE688979

PE689452

PE689543

LIDHULT 2-zitsbank 499,- Hoes: 71%
katoen, 21% polyester, 8% viscose/rayon.
189×98 cm. H 102 cm. Lejde grijs/zwart.
792.569.17

LIDHULT 3-zitsbank 1.199,- Nerfleder
en katoen/polyester met polyurethaanlaag.
259×98 cm. H 102 cm. Grann/Bomstad
donkerbruin. 092.570.29

LIDHULT 3-zitsbank met chaise longue
1.049,- Hoes: 71% katoen, 21% polyester, 8% viscose/rayon. 281×98/164 cm.
H 102 cm. Lejde rood/bruin. 992.571.76

LIDHULT 4-zitsbank met chaises longues 1.299,- Hoes:
76% katoen, 24% polyester. 374×98/164 cm. H 102 cm. Gassebol
lichtbeige. 792.573.23

PE689612

PE688993

LIDHULT hoekzitbank, 5-zits met open eind 2.225,- Nerfleder en katoen/polyester met polyurethaanlaag. Breedte links 275/
breedte rechts 253×98 cm. H 102 cm. Grann/Bomstad donkerbruin. 892.760.24

LIDHULT hoekzitbank, 5-zits 1.149,- Hoes: 76% katoen,
24% polyester. Breedte links 275/breedte rechts 275×98 cm.
H 102 cm. Gassebol lichtbeige. 492.574.47

Alle mogelijke LIDHULT zitbankcombinaties zijn
verkrijgbaar in lichtbeige, rood/bruin en grijs/zwart en
ook met donkerbruine bekleding in leder/gecoate stof.
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LEIKNY KUSSENOVERTREK
Beleef dit seizoen een explosie van bloemen! Je vindt
ze op nieuwe hoezen voor zitbanken en fauteuils en ook
op kleinere schaal, bijvoorbeeld op het LEIKNY kussenovertrek. Het weelderige bloemenmotief is een prachtige
aanvulling voor de woonkamer of de slaapkamer. Het is
een geweldige manier om je interieur zonder veel moeite
in de bloemetjes te zetten. Dit zachte, onderhoudsvriendelijke kussenovertrek mag op 40° in de machine en is
gemaakt van 100% katoen uit duurzamere bronnen.
PH154578 LEIKNY kussenovertrek 4,99/st. 404.108.11
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE675967
LEIKNY kussenovertrek 4,99
Het overtrek is makkelijk te
verwijderen dankzij de rits. 100%
katoen van duurzamere bronnen.
50×50 cm. Zwart/veelkleurig.
404.108.11

Voeg een flinke dosis bloemen toe met het LEIKNY
kussenovertrek: het is zacht en onderhoudsvriendelijk
en mag in de wasmachine.
PH154577 LEIKNY kussenovertrek 4,99 404.108.11
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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SARALENA KUSSEN
Voor wat meer zachtheid op een stoel of als decoratie in
de zitbank: het SARALENA kussen siert je interieur met
zijn motief van een speelse magische tuin in weelderige
kleuren. Dit zachte kussen is gemaakt van katoenfluweel
voor een heerlijk warm gevoel. De achterkant is even
zacht als de voorkant maar is helemaal rood, voor de
variatie.
PH154504 SARALENA kussen 9,99 104.108.03
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE684850
SARALENA kussen 9,99
Je kan de look makkelijk veranderen
want de twee kanten hebben een
verschillend dessin. Het overtrek is
makkelijk te verwijderen dankzij de
rits. 100% katoen van duurzamere
bronnen. 50×50 cm. Zwart/veelkleurig.
104.108.03

Het SARALENA kussen heeft aan één kant een
bloemenmotief en is aan de andere kant effen rood
voor de variatie.
PH154503 SARALENA kussen 9,99 104.108.03
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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GLUMSÖ VLOERKLEDEN
Met plezier
de GLUMSÖ
uitnodigend
monochroom
moeiteloos in

stellen we de duurzaam geproduceervloerkleden aan je voor: zalig zacht en
voor blote voeten. Met hun levendig
motief in licht- of donkergrijs passen ze
uiteenlopende interieurs én bij elkaar.

Ze zijn gemaakt van 100% lyocell en het is meteen
de eerste keer dat we deze natuurlijke vezel bij IKEA
gebruiken voor vloerkleden. Lyocell is een hernieuwbaar materiaal dat gemaakt wordt van houtpulp. Lyocellvezels zijn zeer sterk en tijdens de productie worden
minder water en chemicaliën gebruikt. De lyocellvezels
worden onder hoge druk gekleurd met een milieuvriendelijk,
waterbesparend verfprocedé en dan tot GLUMSÖ vloerkleden geweven.
PH154595 GLUMSÖ vloerkleden, glad geweven. 133×195 cm. 119,-/st. Lichtgrijs. 304.079.65
165×240 cm 169,-/st. Donkergrijs. 804.079.63
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PE690033
GLUMSÖ vloerkleed, glad geweven 119,- Slijtvlak: 100% lyocell.
Inslag: 100% jute. 133×195 cm.
Lichtgrijs. 304.079.65

PE690039
GLUMSÖ vloerkleed, glad geweven 169,- Slijtvlak: 100% lyocell.
Inslag: 100% jute. 165×240 cm.
Donkergrijs. 804.079.63

De GLUMSÖ vloerkleden zijn gemaakt van 100%
lyocell en maken gebruik van een milieuvriendelijk
verfprocedé waarvoor minder water nodig is dan bij
traditionele verftechnieken.
PH154594 GLUMSÖ vloerkleden, glad geweven. 133×195 cm. 119,-/st. Lichtgrijs. 304.079.65 165×240 cm 169,-/st. Donkergrijs. 804.079.63
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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HAVSTA
OPBERG- EN TAFELSERIE
Met de HAVSTA opberg- en tafelserie bereikt opbergen
in de woonkamer bij IKEA een heel nieuw niveau. De
verschillende massief houten elementen in traditionele
stijl bieden de nodige flexibiliteit om zowel horizontaal
als verticaal kasten te bouwen afgestemd op uiteenlopende behoeften. Er zijn kasten met open en gesloten opbergruimte en elementen die op zichzelf kunnen staan in
kleinere ruimtes. Schuifdeuren zijn een slimme functie wanneer de ruimte beperkt is, en glazen legplanken
zorgen voor een verfijnde uitstraling.
De serie is gemaakt van massief grenen met exquis
uitgewerkte details en is gebaseerd op traditioneel Scandinavisch meubilair dat uitblinkt in praktische eenvoud.
Al het hout voor HAVSTA komt uit duurzame bronnen:
het is ofwel FSC-gecertificeerd ofwel gerecycleerd.
De serie is verkrijgbaar in grijs en donkerbruin en omvat
ook een bijtafel en een set bijzettafels.
PH154588 HAVSTA serie. Stellingkast met plint 145,- 61×37 cm. H 212 cm. Grijs. 404.151.92
Opbergcombinatie met vitrinedeuren 295,- 81×47 cm. H 212 cm. Grijs. 892.659.78

NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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SERIE VAN DUURZAME
OORSPRONG
Al het hout voor HAVSTA komt uit duurzaam beheerde
bossen die voldoen aan strenge vereisten op onder meer
milieu-, sociaal en economisch vlak.

PH154857 HAVSTA opbergcombinatie met vitrinedeuren 295,- 81×47 cm. H 212 cm. Grijs. 892.659.78
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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Als aanvulling op de woonkamerkasten is er de
HAVSTA salontafel met legplank onderin die plaats
biedt voor bordspelletjes, kranten en zo meer.
PH154586 HAVSTA salontafel 119,- 100×75 cm. H 48 cm. Grijs. 004.142.03
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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Bouw je eigen kastcombinatie met de
HAVSTA opbergserie: maak een slimme
en flexibele mix van open en gesloten
opbergruimte.
PH154591 HAVSTA opbergcombinatie met vitrinedeuren 340,- 162×37 cm. H 134 cm. Donkerbruin. 992.660.53
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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Glazen legplanken en vitrinedeuren
geven de HAVSTA opbergserie een
gesofisticeerde toets.
PH154589 HAVSTA vitrinekast met plint 175,- 81×37 cm. H 134 cm. Donkerbruin. 992.751.04
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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De serie omvat ook nog een set
bijzettafels. Gasten? Uittrekken maar!
PH154593 HAVSTA geneste tafels, set van 2 99,90 Donkerbruin. 604.041.97
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER

IKEA PERSKIT / OK TOBER 2018 / 23

RYRA LAMPENKAPPEN
Bij het zien van de RYRA lampenkappen laat je geest
zich onwillekeurig meevoeren naar de Schotse Highlands.
Met hun ruitjesmotief in rood en blauw gaan deze
lampenkappen perfect op in de luxueuze kleurenpracht
van dit seizoen en ook in de naderende eindejaarsstemming.
PH154512 RYRA lampenkap 20,- Ø44 cm. 704.197.25
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER

IKEA PERSKIT / OK TOBER 2018 / 24

PE707135
RYRA lampenkap 15,- Lampvoet
en snoerenset worden apart verkocht. 100% polyester, plastic en
gepoederlakt staal. Ø33 cm. Geruit
rood/blauw. 204.197.23

PE707137
RYRA lampenkap 20,- Lampvoet
en snoerenset worden apart verkocht. 100% polyester, plastic en
gepoederlakt staal. Ø44 cm. Geruit
rood/blauw. 704.197.25

Met de kleine RYRA lampenkap geef je
elke tafellamp een Schots tintje.
PH154511 RYRA lampenkap 15,- Ø33 cm. 204.197.23
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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SKURUP LAMPENSERIE
Wat ook jouw geliefkoosde leeshoekje is, de SKURUP
lampenserie biedt de perfecte verlichtingsoptie.
Je kan kiezen uit een staande uplight en een tafel-/
wanduplight in industriële stijl en gemaakt van zwart
staal. Zo haal je functionele verlichting in huis tegen een
al even lichte prijs.
PH154565 SKURUP serie. Staande uplight 39,99 403.260.06 Tafel-/wanduplight 24,99 104.129.20
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE680859

PE681023

SKURUP staande uplight 39,99
Gepoederlakt staal. Lampenkap
Ø23 cm. H 118–187 cm. IKEA.
Model G1707 SKURUP. Deze armatuur is geschikt voor lampen van
energieklasse A++ tot D. Zwart.
403.260.06

SKURUP tafel-/wanduplight
24,99 Gepoederlakt staal. Lampenkap Ø23 cm. H 35 cm. IKEA.
Model B1719 SKURUP. Deze armatuur is geschikt voor lampen van
energieklasse A++ tot D. Zwart.
104.129.20

Om op een tafel te zetten of aan de wand te monteren:
de SKURUP tafel-/wanduplight zorgt voor functionele
verlichting in huis.
PH154497 SKURUP tafel-/wanduplight 24,99 104.129.20
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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ÄPPELVIKEN KROONLUCHTER
Droomde je altijd al van zo’n kroonluchter met kasteelallure maar viel die elk keer te duur uit? Kijk dan eens
naar de nieuwe ÄPPELVIKEN. Hij ziet er uitgesproken
romantisch uit en combineert functionele elektrische
verlichting met sfeerverlichting van theelichtjes of
kaarsen die je in de houders kan plaatsen. Of je nu kiest
voor sfeerverlichting of elektrische taakverlichting of
beide, met deze kroonluchter is sfeer gegarandeerd.
PH154630 ÄPPELVIKEN kandelaar, 4-armig 39,99 703.425.71
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE681723
ÄPPELVIKEN kandelaar,
4-armig 39,99 4 kaarshouders
voor theelichtjes en gewone
kaarsen. Gepoederlakt en verzinkt
staal. Ø36, H 64 cm. IKEA. Model
T1738 ÄPPELVIKEN. Deze armatuur
is geschikt voor lampen uit energieklasse A++ tot D. 703.425.71

De ÄPPELVIKEN kroonluchter combineert elektrische
verlichting met houders voor theelichtjes of kaarsen
(echte of op batterijen), om precies de juiste sfeer te
creëren.
PH154631 ÄPPELVIKEN kandelaar, 4-armig 39,99 703.425.71
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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TOSTHULT
OPLAADBARE LEDLICHTBRON
Het is niet omdat de stroom uitvalt dat je in het donker
moet zitten. Je kan altijd licht maken met de TOSTHULT
oplaadbare ledlichtbron die oplaadt wanneer de armatuur
waarin ze gemonteerd is ‘aan’ is. Het wonder doet zich
voor wanneer de lamp blijft schijnen, ook al is de stroom
uitgevallen. Druk gewoon op het knopje aan de lamp:
zelfs als je de lamp losdraait blijft ze schijnen!
PH154479 TOSTHULT oplaadbare ledlichtbron 9,99 004.004.18
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE675907
TOSTHULT oplaadbare ledlichtbron 9,99 Energieverbruik in
stand-by: 0,5W. 004.004.18

Zelfs als je de TOSTHULT oplaadbare ledlichtbron losdraait
blijft ze schijnen: gewoon op de knop drukken.
PH154478 TOSTHULT oplaadbare ledlichtbron 9,99 004.004.18
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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FRYELE
OPLAADBARE LED-ZAKLAMP
Als je goed voorbereid bent, kan je gewoon met je
dagelijks leven doorgaan ook als de stroom uitvalt.
Kaarsen kunnen wel knus zijn, maar als je het liever wat
praktischer (en draagbaarder) aanpakt, is de oplaadbare
FRYELE led-zaklamp ideaal. Die werkt op oplaadbare
batterijen, en als ze in de oplader zit, gaat ze
automatisch aan als de stroom uitvalt. Zo heb je altijd
licht! Zodra ze is opgeladen, kan je de zaklamp natuurlijk
ook overal mee naartoe nemen.
PH154480 FRYELE oplaadbare led-zaklamp 7,99 103.995.46
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE675904
FRYELE oplaadbare led-zaklamp
7,99 Wit. L 16,5 cm. 103.995.46

Deze slimme zaklamp werkt op oplaadbare batterijen:
stekker in het stopcontact, lamp opladen en klaar is
Kees.
PH154596 FRYELE oplaadbare led-zaklamp 7,99 103.995.46
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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NIEUWE SPULLEN VOOR
DE WERKPLEK
We lanceren deze maand een assortiment producten
voor de moderne werkplek, zowel op kantoor als thuis.
We brengen tegenwoordig zo veel werkuren zittend door
dat het cruciaal is om meer beweging te krijgen in de
werkdag. Te veel zitten is immers niet goed voor onze
gezondheid. Daarom focussen we op zit-/stabureaus en
ergonomische bureaustoelen en krukken voor een
actieve zit-/stahouding om het lichaam tijdens het werk
in beweging te houden. Achter het design van deze
nieuwe producten zitten moderne inzichten, maar ze zijn
uitgewerkt in een traditionele, industrieel aandoende stijl
die erg aanspreekt. Ons nieuwste aanbod is goedgekeurd
voor kantoorgebruik en gemaakt van authentieke
materialen: kijk maar naar de houten bureaubladen,
de metalen kasten, de stoelen in leder en het tafelblad
van linoleum. De stukken variëren in kleur van beige tot
zwart en zijn zo stijlvol en comfortabel dat je graag nog
wat langer op kantoor blijft.
PH154780 IDÅSEN zit-/stabureau 549,-/st. 120×70 cm. H 65–79 cm. 192.809.15 ALEFJÄLL bureaustoel 249,- Grann beige. 503.086.86
TROLLBERGET kruk voor actief zitten/staan 99,-/st. Grann beige. 003.882.61
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ALEFJÄLL BUREAUSTOELEN
Combineer traditionele stijl met moderne ergonomische
inzichten. De ALEFJÄLL draaistoelen zijn onze eerste bureaustoelen in traditionele stijl die je kan instellen op jouw
voorkeuren. Het kantelmechanisme kan je instellen naargelang je lichaamsgewicht, en ook de rugleuning, zitdiepte en zithoogte kan je aanpassen voor een ergonomische
houding. Deze stoelen, gemaakt van kwaliteitsmaterialen
zoals metaal en leder, worden mooi oud: ze zijn bedoeld
om een leven lang mee te gaan.
PH154634 ALEFJÄLL bureaustoel 249,- Grann beige. 503.086.86
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PH154635 ALEFJÄLL bureaustoel 249,- Grann beige. 503.086.86

Het echte nerfleder doet wonderen op
het vlak van zachtheid en comfort. De
afwerking met stijlvol biesje versterkt de
traditionele look.
PH154633 ALEFJÄLL bureaustoel 249,- Grann beige. 503.086.86
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER
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PE662990

PE662989

ALEFJÄLL bureaustoel 249,Door en door geverfd nerfleder.
Zitting 51×42 cm. H 45–56 cm.
Grann beige. 503.086.86

ALEFJÄLL bureaustoel 249,Door en door geverfd nerfleder.
Zitting 51×42 cm. H 45–56 cm.
Glose zwart. 703.674.58

Je kan de kantelweerstand en de hoogte van zowel de
zitting als de rugleuning instellen voor de beste ondersteuning: de stoel overleeft gegarandeerd vele jaren
van op-en-neerbewegen.
PH154637 ALEFJÄLL bureaustoel 249,- Grann beige. 503.086.86
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IDÅSEN BUREAUSERIE
In grote delen van de wereld vormt een zittend leven tegenwoordig een ernstige bedreiging voor de gezondheid.
In de hoogte verstelbare bureaus zijn een prima manier
om hier tegenin te gaan. De voor kantoorgebruik goedgekeurde IDÅSEN zit-/stabureaus zijn een plezierige manier
om een flexibele, gezonde werkhouding te bevorderen. Je
kan de hoogte van het bureau manueel aanpassen of via
een app op je smartphone: daarin kan je je verschillende hoogte-instellingen programmeren en ook targets en
meldingen die aangeven wanneer het tijd is om te gaan
staan. De IDÅSEN bureauserie met haar traditionele stijl
met een vleugje industriële esthetiek is geschikt voor ‘actieve’ werkplekken, maar ze werkt uiteraard ook in een
kantoor met vaste bureaus of gewoon thuis.
PH154779 IDÅSEN zit-/stabureau 549,-/st. 120×70 cm. H 65–79 cm. 192.809.15
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PE690520

PE690518

IDÅSEN tafelblad Gebeitst, blank gelakt
essen fineer. 120×70 cm. 99,- Bruin.
503.821.91. 160×80 cm. 149,- Bruin.
403.609.91

IDÅSEN tafelblad Gebeitst, blank gelakt
essen fineer. 120×70 cm. 99,- Zwart.
204.038.78. 160×80 cm. 149,- Zwart.
604.038.81

PE690528

PE690525

IDÅSEN onderstel Gepoederlakt
staal. Onderstel voor tafelblad
150,- 146×67 cm. H 62–76 cm. Beige.
003.609.88. Zit/sta-onderstel voor
tafelblad, elektrisch 450,- 146×70 cm.
H 60–124 cm. Beige. 802.995.34

IDÅSEN onderstel Gepoederlakt
staal. Onderstel voor tafelblad 150,146×67 cm. H 62–76 cm. Donkergrijs.
803.979.16. Zit/sta-onderstel voor
tafelblad, elektrisch 450,- 146×70 cm.
H 60–124 cm. Donkergrijs. 003.207.23

Het IDÅSEN zit-/stabureau combineert een traditionele look met moderne functies: je kan het manueel
instellen maar ook via een app waarin je de verschillende hoogtes kan programmeren.
PH154778 IDÅSEN zit-/stabureau 549,- 120×70 cm. H 65–79 cm. 192.809.15
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IDÅSEN OPBERGSERIE
De perfecte aanvulling voor je IDÅSEN bureau vind je in
de opbergserie in dezelfde industrieel aandoende stijl.
Deze kasten plooien zich naar alle mogelijke nieuwe opbergbehoeften en -methoden: er is keuze uit hoge of lage
metalen kasten met deuren of lades of zelfs met glazen
schuifdeuren. Met hun zachtsluitmechanisme en uiteenlopende kleuren (beige, blauw, donkergrijs of goudbruin)
stralen ze onmiskenbaar kwaliteit uit.
Daar komt nog bij dat je geïntegreerde technologie (apart
verkocht) kan inzetten die gebruikmaakt van een NFCslot: de kasten kunnen dan worden afgesloten en geopend
met een kaart of een mobiele telefoon. Dat is een heel
praktische functie in open kantoorruimtes waar nood is
aan persoonlijke, beveiligde opbergruimte.
PH154777 IDÅSEN kast met deuren en lades 199,- 80×47 cm. H 119 cm. Beige. 303.207.26
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PH154775 IDÅSEN ladeblok op wielen 129,42×47 cm. H 61 cm. Beige. 103.207.27

Hou
kantoorbenodigdheden
binnen
handbereik in een IDÅSEN ladeblok en
gebruik de IDÅSEN hoge kast om persoonlijke spullen op te bergen.
PH154773 IDÅSEN hoge kast met lade en deuren 189,-/st.
45×47 cm. H 172 cm. Beige. 503.207.25
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PH154771 IDÅSEN kast met glazen schuifdeuren 299,120×45 cm. H 140 cm. Beige. 803.609.51

Deze IDÅSEN kast combineert een
industriële stijl met praktische functies
zoals glazen schuifdeuren.
PH154772 IDÅSEN kast met glazen schuifdeuren 299,- 120×45 cm. H 140 cm. Beige. 803.609.51
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PE686434

PE686436

PE686437

IDÅSEN ladeblok op wielen 129,- Gepoederlakt staal. 42×47 cm. H 61 cm.
Beige. 103.207.27

IDÅSEN ladeblok op wielen 129,- Gepoederlakt staal. 42×47 cm. H 61 cm.
Goudbruin. 503.979.13

IDÅSEN ladeblok op wielen 129,- Gepoederlakt staal. 42×47 cm. H 61 cm.
Donkergrijs. 303.609.82

PE686440

PE686432

PE686433

IDÅSEN hoge kast met lade en deuren
189,- Gepoederlakt staal. 45×47 cm.
H 172 cm. Beige. 503.207.25. Blauw.
303.609.77

IDÅSEN kast met deuren en lades 199,Gepoederlakt staal. 80×47 cm. H 119 cm.
Blauw. 403.609.72. Beige. 303.207.26

IDÅSEN kast met glazen schuifdeuren
299,- Gepoederlakt staal en gehard glas.
120×45 cm. H 140 cm. Beige. 803.609.51
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TROLLBERGET
KRUK VOOR ACTIEF ZITTEN/
STAAN
Dit type kruk dient als steun bij een actieve houding tussen zitten en staan in. Met haar 360°-kantelmechanisme
ondersteunt de TROLLBERGET kruk het vrij bewegen van
het hele lichaam. Dat activeert en versterkt de belangrijkste spiergroepen en zorgt voor een open houding die de
bloedsomloop en het metabolisme bevordert. Deze krukken voor actief zitten/staan van leder en metaal zijn onze
eerste modellen in traditionele stijl. Uiteraard zijn ze in de
hoogte verstelbaar en goedgekeurd voor kantoorgebruik.
PH154758 TROLLBERGET kruk voor actief zitten/staan 99,- Grann beige. 003.882.61
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Breng beweging in je werkdag met de
TROLLBERGET kruk voor actief zitten/
staan, voortreffelijk en traditioneel
vormgegeven in leder en metaal.
PH154757 TROLLBERGET kruk voor actief zitten/staan 99,- Grann beige 003.882.61
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PE686473

PE686471

TROLLBERGET kruk voor
actief zitten/staan 99,- Door
en door geverfd nerfleder. Zitting
Ø39 cm. H 66–80 cm. Glose zwart.
803.793.47

TROLLBERGET kruk voor
actief zitten/staan 99,- Door
en door geverfd nerfleder. Zitting
Ø39 cm. H 66–80 cm. Grann beige.
003.882.61

PH154627 TROLLBERGET kruk voor actief zitten/staan 99,- Glose zwart. 803.793.47
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BEKANT
BUREAUS EN OPBERGERS
Te veel zitten is ongezond. Het is daarom hoog tijd dat we
verandering brengen in onze dagelijkse gewoonten. De
BEKANT zit-/stabureaus functioneren prima als onderdeel
van een nieuwe, flexibele en gezonde manier van werken.
Doordat je in de loop van de dag makkelijk van houding
verandert, verbeter je je bloedsomloop en ook je productiviteit.
Deze bureaus zijn nu verkrijgbaar met aangepaste tafelbladen in nieuwe kleuren en materialen. Er is nu bijvoorbeeld een nieuw blauw tafelblad in linoleum, een natuurlijk materiaal dat het tafelblad duurzaam, leuk om aan te
raken en aangenaam om op te schrijven maakt. Er zijn
ook tafelbladen in wit, zwart essen fineer en witgebeitst
eiken fineer.
Combineer de bureaus met opbergopties uit dezelfde
serie. Multifunctionele opbergelementen gemaakt van
roosters in zwart of wit doen het prima, zowel op kantoor
als thuis. De BEKANT serie werkt ook met onze geïntegreerde technologie (apart verkocht) om de kasten af te
sluiten met een kaart of een mobiele telefoon.
PH154629 BEKANT zit-/stabureau 519,- 160×80 cm. H 65–125 cm. 692.810.69
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Het BEKANT zit-/stabureau zet aan tot
een gezondere manier van werken en is
nu ook verkrijgbaar met nieuwe tafelbladen zoals dit hier in blauw linoleum.
PH154628 BEKANT tafelblad 89,- 160×80 cm. 103.663.05
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PE682852

PE685576

PE388386

BEKANT hoektafelblad links
160×110 cm. Linoleumblauw. 99,603.662.80 Wit. 79,- 102.530.25
Zwart gebeitst essen fineer. 99,003.662.78 Wit gebeitst eiken
fineer. 99,- 403.662.76

BEKANT hoektafelblad rechts
160×110 cm. Wit gebeitst eiken
fineer. 99,- 203.662.82 Zwart
gebeitst essen fineer. 99,803.662.84 Wit. 79,- 502.530.28
Linoleumblauw. 99,- 303.662.86

BEKANT tafelblad 160×80 cm.
Wit. 69,- 002.532.38 Linoleumblauw. 89,- 103.663.05 Wit
gebeitst eiken fineer. 89,003.663.01 Zwart gebeitst essen
fineer. 89,- 603.663.03

PE388358

PE390423

PE388390

PE390120

BEKANT onderstel voor tafelblad 80,- Gepoederlakt staal.
160×80 cm. H 65–85 cm. Wit.
902.529.08 Zwart. 302.529.06

BEKANT zit/sta-onderstel voor
tafelblad, elektrisch 430,Gepoederlakt staal. 160×80 cm.
H 65–125 cm. Zwart. 502.552.54
Wit. 002.552.56

BEKANT onderstel voor hoektafelblad 120,- Gepoederlakt staal.
160×110 cm. H 65–85 cm. Wit.
102.529.74 Zwart. 502.529.67

BEKANT zit/sta-onderstel voor
tafelblad, elektrisch 470,Gepoederlakt staal. 160×110 cm.
H 65–125 cm. Zwart. 902.529.70
Wit. 702.529.71

NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER

IKEA PERSKIT / OK TOBER 2018 / 49

Voor thuis en op kantoor zijn er nu
multifunctionele BEKANT kastjes die je
van de ene plek naar de andere kan rollen.
PH154625 BEKANT kastje op wielen 129,- 41×45 cm. H 61 cm. Zwart draadwerk. 192.824.29
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Richt je kantoor in met BEKANT kasten in
verschillende hoogtes en breedtes, met
onder meer een lade met houten front.
PH154624 BEKANT kasten op wielen. 41×45 cm. H 101 cm 169,-/st. Zwart draadwerk. 292.825.32
61×45 cm. H 101 cm 189,-/st. Zwart draadwerk. 792.825.44
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PE701895
BEKANT kastje op wielen 129,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 41×45 cm. H 61 cm.
Zwart draadwerk. 192.824.29

PE702503

PE702592

BEKANT kastje op wielen 169,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 41×45 cm. H 101 cm.
Zwart draadwerk. 292.825.32

BEKANT kastje op wielen 189,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 61×45 cm. H 101 cm.
Zwart draadwerk. 792.825.44

De BEKANT kasten zijn gemaakt van roosters in
zwart of wit, met een verplaatsbare haak opzij als extra
opbergoptie.
PH154623 BEKANT kastje op wielen 169,- 41×45 cm. H 101 cm. Zwart draadwerk. 292.825.32
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PE686087

PE686068

PE686088

PE686066

PE686051

PE686054

BEKANT opbergelement 120,Melaminefolie, blank gelakt eiken
fineer en gepoederlakt staal.
41×45 cm. H 61 cm. Wit draadwerk.
903.629.83

BEKANT opbergelement 180,Melaminefolie, blank gelakt eiken
fineer en gepoederlakt staal.
41×45 cm. H 101 cm. Wit draadwerk. 403.629.85

BEKANT opbergelement 200,Melaminefolie, blank gelakt eiken
fineer en gepoederlakt staal.
61×45 cm. H 101 cm. Wit draadwerk. 703.629.84

BEKANT stellingkast 249,Melaminefolie en gepoederlakt
staal. 121×45 cm. H 134 cm. Wit.
603.735.01

BEKANT wieltjes 19,-/4 st.
Gepoederlakt staal en synthetische rubber. Ø8 cm. H 12 cm. Wit.
203.724.57

BEKANT poot 9,-/4 st.
Gepoederlakt staal. Ø3 cm.
H 12 cm. Wit. 803.724.64

PE686086

PE686070

PE686090

PE686067

PE686053

PE686056

BEKANT opbergelement 120,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 41×45 cm. H 61 cm.
Zwart draadwerk. 503.629.99

BEKANT opbergelement 180,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 41×45 cm. H 101 cm.
Zwart draadwerk. 503.630.03

BEKANT opbergelement 200,Gebeitst, blank gelakt essen fineer,
blank gelakt eiken fineer en gepoederlakt staal. 61×45 cm. H 101 cm.
Zwart draadwerk. 803.630.06

BEKANT stellingkast 249,Gebeitst, blank gelakt essen fineer
en gepoederlakt staal. 121×45 cm.
H 134 cm. Zwart. 103.734.95

BEKANT wieltjes 19,-/4 st.
Gepoederlakt staal en synthetische
rubber. Ø8 cm. H 12 cm. Zwart.
903.724.54

BEKANT poot 9,-/4 st.
Gepoederlakt staal. Ø3 cm.
H 12 cm. Zwart. 403.724.61
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FILODENDRON
DEKBEDOVERTREK
Hier een bloempje, daar een vlinder, er valt altijd nog iets
te ontdekken in het motief van het FILODENDRON dekbedovertrek. Het is geweven uit 100% katoen uit duurzamere bronnen en heeft een hoge draadtelling waardoor
het heerlijk zacht aanvoelt op je huid. De herfst staat in
het teken van bloemmotieven, en met zijn weelderige
kleuren doet het FILODENDRON dekbedovertrek denken
aan het Engelse platteland.
PH154600 FILODENDRON 1-persoonsdekbedovertrek 29,99/set 150×200 cm/50×60 cm. 304.125.56
FILODENDRON 2-persoonsdekbedovertrek 49,99/set 240×200 cm/50×60 cm. 204.125.47
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PE674202

PE674196

FILODENDRON 1-persoons
dekbedovertrek 29,99/
set Kussensloop met envelopsluiting. 100% perkalkatoen
van duurzamere bronnen.
150×200 cm/50×60 cm. Donkerblauw/bloemenmotief. 304.125.56

FILODENDRON 2-persoons
dekbedovertrek 49,99/
set Kussensloop met envelopsluiting. 100% perkalkatoen
van duurzamere bronnen.
240×220 cm/50×60 cm. Donkerblauw/bloemenmotief. 204.125.47

Hier een bloempje, daar een vlinder, er valt altijd nog iets
te ontdekken in het motief van het FILODENDRON dekbedovertrek.
PH154602 FILODENDRON 2-persoonsdekbedovertrek 49,99/set 204.125.47
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MOSSRUTA DEKBEDOVERTREK
Deze herfst zijn motieven troef, vooral motieven met volle, warme kleuren die een knus gevoel oproepen. Met zijn
klassieke ruitjes oogt en voelt het MOSSRUTA dekbedovertrek perfect op zijn plaats in deze lichting nieuwe producten. Het is gemaakt van 100% flanelkatoen uit duurzamere bronnen: dat voelt zacht aan op je huid en houdt
je warm tijdens koelere nachten.
PH154568 MOSSRUTA 1-persoonsdekbedovertrek 19,99/set 704.125.83
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PE672526
MOSSRUTA 1-persoonsdekbedovertrek 19,99/set 100% flanelkatoen van duurzamere bronnen.
150×200 cm/50×60 cm. Veelkleurig/ruiten. 704.125.83

Ga de nacht tegemoet in geruite zachtheid met het
MOSSRUTA dekbedovertrek in flanelkatoen gemaakt
van 100% katoen uit duurzamere bronnen.
PH154566 MOSSRUTA 1-persoonsdekbedovertrek 19,99/set 704.125.83
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JUNHILD KUSSENOVERTREK
Ga mee in de ruitjestrend: verfraai je interieur met een
JUNHILD kussenovertrek. Met zijn ruitmotief in blauw,
rood en wit is dit kussenovertrek zo traditioneel als maar
kan zijn, zij het met een subtiele variatie van het patroon
op de ommezijde. Het is gemaakt van 100% katoen uit
duurzamere bronnen en vormt een knusse interieurtoets
voor de winter.
PH154585 JUNHILD kussenovertrek 9,99/st. 304.167.57
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Doe mee met de nieuwe mode om in huis
verschillende motieven te combineren –
waaronder ook ruitjes – om te komen tot
een origineel geheel.
PH154581 JUNHILD kussenovertrek 9,99/st. 304.167.57
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PE674463
JUNHILD kussenovertrek
9,99 Het overtrek is makkelijk te
verwijderen dankzij de rits. 100%
katoen van duurzamere bronnen.
50×50 cm. Blauw/rood. 304.167.57

PH154582 JUNHILD kussenovertrek 9,99 304.167.57
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TORGERD STOF
Met TORGERD stof in de handen is je eigen creativiteit
de enige limiet. Je kan van dit intrigerende bloemenmotief gordijnen maken of zelfs een jurk, waarom niet? Het
is gemaakt van 100% katoen uit duurzamere bronnen:
borrelt je brein van creativiteit, je geweten is tenminste
gerust.
PH154486 TORGERD stof 5,-/m 704.175.14
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PE684830
TORGERD stof 5,-/m 100%
katoen van duurzamere bronnen.
B 150 cm. Wit/groen. 704.175.14

Laat je creativiteit openbloeien! De TORGERD stof kan
je gebruiken voor gordijnen – of waarom niet voor een
jurk?
PH154488 TORGERD stof 5,-/m 704.175.14
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FLORNES DEUREN
Wil je een nieuwe PAX garderobekast installeren of je
oude een update geven? De FLORNES deuren zorgen
voor een discreet bloemenmotief. De donkergrijze kleur
gaat naadloos op in verschillende interieurs, terwijl de
bloempjes van het reliëfmotief een vleugje romantiek introduceren. Ze zijn geïnspireerd op Zweedse weidelandschappen. Je krijgt bovendien 10 jaar garantie op de deuren, wat wil zeggen dat ze verschillende jaargangen van
schitterende outfits zullen overleven.
PH154597 FLORNES deur 70,-/st. 50×195 cm. 304.254.79
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Vernieuw je garderobekast in romantische
stijl: de bloemetjes in het reliëfmotief van
de FLORNES deuren zijn geïnspireerd op
Zweedse weidelandschappen.
PH154598 FLORNES deur 70,-/st. 50×195 cm. 304.254.79
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SKILLNAD DECORATIESET
Op tafel, in een open kast of naast je bed: waar je deze
aardewerken papegaaien ook neerpoot, de SKILLNAD decoratieset ontlokt je ongetwijfeld een glimlach. Voor wie op
zoek is naar een luchtige decoratieve toets die niet op de
portemonnee weegt.
PH154502 SKILLNAD decoratie, set van 2 14,99 104.124.30
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Deze gevederde vriendjes zeggen dan
wel niets terug, dat hoeft jou er niet van
te weerhouden om met ze te praten!
PH154501 SKILLNAD decoratie, set van 2 14,99 104.124.30
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER

IKEA PERSKIT / OK TOBER 2018 / 66

SKURAR WANDDECORATIE
Introduceer enkele aristocratische en toch poezelige personages in je interieur met de SKURAR wanddecoratieset.
De drie afbeeldingen zijn aangebracht op een ondergrond
in grijs staal met een geperforeerd kantmotief. Aan de
wand of op een plank zorgen ze voor een charmante, verrassende toets.
PH154499 SKURAR wanddecoratie, set van 3 12,99 004.172.87
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PE691893
SKURAR wanddecoratie, set
van 3 12,99 Motief van Thierry
Poncelet. Bevat: 1 afbeelding
(Ø38 cm), 1 afbeelding (Ø27 cm) en
1 afbeelding (Ø18 cm). Gepoederlakt staal. Grijs. 004.172.87

De SKURAR wanddecoratie is gemaakt van staal geperforeerd met een delicaat kantmotief, compleet met
fijne geschulpte rand.
PH154498 SKURAR wanddecoratie, set van 3 12,99 004.172.87
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BELÖNING CHOCOLADE
De nieuwkomer in ons assortiment UTZ-gecertificeerde
chocolade is BELÖNING. Deze chocolade van hoge kwaliteit is er in bijzondere nieuwe smaken, zoals de typische
Zweedse vossenbessen, een mix van sinaas en amandel
en een biologische variant met koffieschilfers. De cacao
in chocolade van het IKEA merk beantwoordt aan de
strikte vereisten van de UTZ-certificering, die staan voor
duurzame teelt, volledige traceerbaarheid en meer mogelijkheden voor de boeren, hun gezinnen en de planeet.
BELÖNING is een heerlijke verwennerij, perfect als cadeautje, voor jezelf of iemand anders.
PH154620 BELÖNING chocoladerepen. Reep pure chocolade 60% Sinaasappel en amandel. 1,-/st. 004.246.12
Koffiecrunch. 1,50/st. 104.246.02 Reep melkchocolade 1,25 Vossenbessen. 604.246.47
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De nieuwe smaken van de BELÖNING
chocolade zijn zo betoverend dat je er
maar moeilijk kan afblijven!
PH154617 BELÖNING chocoladerepen. Reep pure chocolade 60% Sinaasappel en amandel. 1,-/st. 004.246.12
Koffiecrunch. 1,50/st. 104.246.02 Reep melkchocolade 1,25 Vossenbessen. 604.246.47
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SMAKSINNE DIENBLAD,
PAPIEREN SERVETTEN EN
PLACEMAT
Kleine dingetjes kunnen een groot verschil maken, zoals
het SMAKSINNE dienblad, de papieren servetten en de
placemat die een leuke bloemige toets toevoegen aan
tafeldekking, picknick of ontbijt op bed. Met hun
verschillende bloemetjesmotieven maken ze je dagelijks
leven net dat beetje decoratiever en romantischer.
PH154495 SMAKSINNE serie. Dienblad 9,99/st. 703.999.68 Papieren servet 1,79/30 st. 803.999.63
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PH154492 SMAKSINNE papieren servet 1,79/30 st. 803.999.63

PH154489 SMAKSINNE dienblad 9,99/st. 703.999.68

Beleef volop de bloemenpracht met de
SMAKSINNE papieren servetten en het
dienblad: perfect voor teatime of speciale
gelegenheden.
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PE688457

PE688448

SMAKSINNE placemat 1,49
Plastic. Ø37 cm. Wit/groen/bloem.
204.031.90

SMAKSINNE papieren servet
1,79/30 st. Papier. 33×33 cm.
Veelkleurig/bloem. 803.999.63

PE688452
SMAKSINNE dienblad 9,99 Hogedrukmelaminelaminaat. 38×58 cm. Veelkleurig/bloem. 703.999.68

Breng bloemen aan tafel met de SMAKSINNE placemat,
voor een romantische en decoratieve toets.
PH154493 SMAKSINNE placemat 1,49/st. 204.031.90
NIEUW BIJ IKEA IN OK TOBER

IKEA PERSKIT / OK TOBER 2018 / 73

SAKARIAS STOEL
Met comfortabele stoelen worden die lange diners een onverdeeld genot. SAKARIAS is een ruime beklede stoel die
een prachtig traditioneel ontwerp combineert met uitmuntend comfort. Hij biedt ondersteuning van de lendenen en
heeft een gevulde zitting en lage armleuningen die perfect
onder de tafel passen. De stoel past prima aan de eettafel
(bv. als ereplaats) maar ook in zijn eentje in de woonkamer of de slaapkamer. Het overtrek is afneembaar en
wasbaar, dus je kan het ook vervangen als je zin hebt in
iets nieuws.

PH154507 SAKARIAS stoel met armleuningen 129,- Zwart/Sporda donkergrijs. 692.790.28
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PH154508 SAKARIAS stoel met armleuningen 129,-/st. Zwart/Lingbo veelkleurig, donker. 092.790.26 Zwart/Sporda donkergrijs. 692.790.28
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PE689669
SAKARIAS stoel met armleuningen 129,Bekleding: 57% katoen, 24% polyester,
19% linnen. Poten: gebeitst, blank gelakt
massief beuken. 60×67 cm. H 96 cm.
Zwart/Sporda donkergrijs. 692.790.28

Geniet van lange diners in de SAKARIAS beklede stoel
die een prachtig traditioneel ontwerp combineert met
uitmuntend comfort en ruime afmetingen.
PH154509 SAKARIAS stoel met armleuningen 129,-/st. Zwart/Lingbo veelkleurig, donker. 092.790.26 Zwart/Sporda donkergrijs. 692.790.28
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