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Met een open kledingkast zie je meteen wat je hebt en 
vind je snel wat je zoekt. Maar dat is lang niet alles. 
Dankzij de bovenste plank en de lades onderin heb je 
ook een pak opbergruimte.
Zie pagina 14

Het beklede hoofdeinde is 
lekker comfortabel ’s nachts en 
zorgt de klok rond voor karakter 
in de slaapkamer.
Zie pagina 16

Buf etten, vitrinekasten en tv-meubelen die je woonkamer (of hal, slaapkamer 
en eetruimte) naar een hoger niveau tillen zodat je jouw opbergerruimte kan 
verbergen, in de kijker zetten en stylen volgens jouw behoeften en wensen.
Zie pagina 10 en 12

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Waar het leven je 
brengt, volgt HAUGA
De HAUGA serie is ontworpen voor 
maximale veelzijdigheid om het 
leven thuis makkelijker te maken, 
of je nu groot of klein woont en 
in om het even welke ruimte. De 
serie biedt een ruime keuze zodat 
je later je inrichting makkelijk kan 
aanpassen door elementen toe te 
voegen, anders te organiseren of op 
te splitsen. 
De stukken vormen naast elkaar een 
naadloos geheel dankzij het slimme 
ontwerp. Zo maak jij de combinaties 
die perfect bij jouw ruimte passen.
De serie bevat niet alleen  exibele 
opbergers voor de woonkamer, 
de hal en de eetruimte, maar 
ook bedden zodat je ook voor de 
slaapkamer een complete oplossing 
kan samenstellen. 

Elke product is zo ontworpen dat de 
ruimte optimaal wordt benut, met 
een perfect evenwicht tussen open 
en gesloten opbergers volgens jouw 
behoeften. Rommel verbergen of 
mooie spullen uitstallen, jij kiest. 
Stijl? Dat zit ook goed.  Een tijdloze 
combinatie van traditioneel ontwerp 
en moderne functies zorgt voor 
een aparte look die overal een 
persoonlijke stijl uitstraalt.



HOOFDSTUK
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Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Opbergen gaat zelden over hoeveel opbergruimte je hebt, maar eerder hoe je die 
ruimte aan het werk zet. Dat is net waar de HAUGA serie in uitblinkt. Slim, functioneel 
en  exibel - HAUGA past zich aan en maakt jouw dagelijks leven makkelijker zodra ze 
uit de platte verpakking komt.

Flexibel, net zoals jij
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Kleine slimme ruimte
De strakke look van schuifdeuren zorgt voor een 
elegante toets. Geen open zwaaiende deuren die je 
beweegruimte beperken, en voor een nonchalante look 
schuif je gewoon de deuren open.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
De HAUGA stukken hebben een bijzondere look - ze 
zien er mooi uit op zich, maar samen stralen ze pas 
echt. Of je ze nu naast elkaar zet of apart, laat ze de 
sfeer van de ruimte bepalen. 

Snel de deur uit, geen probleem
Een kledingkast is dé oplossing voor een vliegende 
start. Los van de makkelijk bereikbare hangers en 
handige bovenplank is het bovenblad een geweldige 
plek om je out  t klaar te leggen, zo bespaar je nog 
meer tijd.

Meer ruimte, minder gedoe
Multifunctionele oplossingen, zoals opbergers voor 
onder het bed, zijn niet alleen enorme spullenvreters, 
ze helpen ook de ruimte optimaal te benutten.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Ladekasten

HAUGA ladekast met 6 lades, 
138×84 cm, wit.

004.072.69 159,-

HAUGA ladekast met 6 lades, 
138×84 cm, grijs.

604.592.36 159,-

HAUGA ladekast met 3 lades, 
70×46×84 cm, wit.

004.072.74 79,99

HAUGA ladekast met 3 lades, 
70×46×84 cm, grijs.

404.568.99 79,99

HAUGA ladekast met 3 lades en plank, 
70×116 cm, wit.

504.026.41 99,99

HAUGA ladekast met 3 lades en plank, 
70×116 cm, grijs.

204.569.04 99,99

Beperkte ruimte maakt de ideale opberger vinden een heus karwei. HAUGA biedt soelaas met een ruime keuze aan afmetingen en functies, 
zodat je makkelijk een element of een combinatie vindt die bij jouw behoeften past.



Nieuw
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HAUGA ladekast met 6 lades. 
Berg servetten, kaarsen en 
tafellopers bij de hand op 
en dek de tafel in een vingerknip.

159,-

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Kasten

HAUGA kast met 2 deuren, 
70×116 cm, wit.

004.150.52 89,99

HAUGA kast met 2 deuren, 
70×116 cm, grijs.

404.150.50 89,99

HAUGA hoge kast met 2 deuren, 
70×199 cm, wit.

204.150.46 129,-

HAUGA hoge kast met 2 deuren, 
70×199 cm, grijs.

604.150.54 129,-

HAUGA vitrinekast, 
105×116 cm, wit.

304.150.55 119,-

HAUGA vitrinekast, 
105×116 cm, grijs.

804.150.48 119,-

De HAUGA serie heeft een ruime selectie aan oplossingen – met onder meer opbergers voor de woonkamer, hal, slaapkamer en zoveel meer – 
die weinig beperkingen oplegt. Je kan zelfs de verschillende stukken verspreiden over één ruimte, zodat alles een mooi geheel vormt.



Nieuw
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HAUGA hoge kast met 2 deuren. 
Een hoge kast in de eetruime 
bergt binnen handbereik alle 
tafelaccessoires op - jouw perfecte 
bontgenoot aan tafel.

129,-/st.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Buf et en tv-meubel

De HAUGA serie heeft een ruime selectie aan oplossingen zoals opbergers voor de woonkamer, hal, slaapkamer en zoveel meer.  
HAUGA voelt zich overal thuis. Je kan zelfs de verschillende stukken verspreiden over één ruimte, zodat alles een mooi geheel vormt.

HAUGA tv-meubel, 138×36×54 cm, wit.

004.150.47 89,99

HAUGA tv-meubel, 138×36×54 cm, grijs.

404.150.45 89,99

HAUGA buf et, 140×84 cm, wit.

604.072.66 149,-

HAUGA buf et, 140×84 cm, grijs.

304.569.08 149,-



Nieuw
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HAUGA tv-meubel. 
Pronken met je boeken en mooie kunstwerken of 
gewoon van je favoriete  lm genieten, met HAUGA 
zit de sfeer altijd goed.

89,99
/st.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Kledingkasten

De inrichting van een slaapkamer staat of valt met een perfect evenwicht tussen opbergers. Stel de combinaties samen die voldoen aan jouw 
behoeften, en ga voor een gezellige sfeer.

HAUGA open kledingkast met 3 lades, 
70×199 cm, wit.

404.569.22 139,-

HAUGA open kledingkast met 3 lades, 
70×199 cm, grijs.

804.249.67 139,-

HAUGA kledingkast met schuifdeuren, 
118×55×199 cm, wit.

604.569.16 179,-

HAUGA kledingkast met schuifdeuren, 
118×55×199 cm, grijs.

604.072.71 179,-



Nieuw

15

HAUGA open kledingkast met 3 lades.
Alles op zijn plek voor een goede start.

139,-/st.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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De HAUGA bedframes zijn een ideale aanvulling op de rest van de serie die stijl en functionaliteit breng in de slaapkamer. De bedframes passen 
perfect bij de andere HAUGA stukken zodat je in de slaapkamer een harmonieuze look kan creëren. 

Gestof eerde bedframes

HAUGA gestof eerd bedframe, 
160×200 cm, Vissle grijs.

304.463.54 179,-



Nieuw
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HAUGA gestof eerd bedframe, 160×200 cm.
Zalig dromen met comfort en stijl.

179,-

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.



18

Opbergers voor onder het bed bieden enkel voordelen. Samen met de rest van het bed creëren ze veel makkelijk toegankelijke opbergruimte 
zonder extra vloerruimte in te nemen. Perfect voor extra dekbedden en bedtextiel, of gewoon om rommel in te verbergen. Nog een pluspuntje: 
je hoeft nog nauwelijks onder het bed te stofzuigen.

Gestof eerde bedframes 
met opbergruimte

HAUGA gestof eerd bed met 2 bedlades, 
160×200 cm,  Vissle grijs.

693.366.51 239,-

HAUGA gestof eerd bed met 4 bedlades, 
160×200 cm,  Vissle grijs.

293.366.10 299,-



Nieuw
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HAUGA gestof eerd bed met 2 bedlades, 160×200 cm.
Tip om twee kostbare minuten te winnen in bed: 
open de lades onder het bed en kies je out  t terwijl 
je nog lekker onder de dekens ligt.  693.366.51

239,-

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Kastinrichting

Met kastinrichting maak je van een geweldige opberger 
de perfecte oplossing op maat. Gelukkig staat HAUGA 
klaar om ook die klus te klaren. Je richt jouw opbergers 
in zoals jij wilt, met een ruim assortiment aan inzetten 

die perfect passen in lades en op planken. De inrichting 
ruimt rommel op en helpt alles op orde en overzichtelijk 
te houden, maar ze brengt ook de hele ruimte samen.



Nieuw Nieuw

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw
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BAXNA kastinrichting, 17×20×6 cm.

Grijs/wit 304.591.72 2,-

BAXNA kastinrichting, 20×26×10 cm.

Grijs/wit 004.743.72 3,-

BAXNA kastinrichting, 26×34×10 cm.

Grijs/wit 204.743.66 3,99

BAXNA kastinrichting, 26×34×18 cm.

Grijs/wit 004.862.90 4,99

STUK doos met vakken, 20×51×10 cm. 

Wit 604.744.30 3,99

STUK doos met vakken, 34×51×10 cm. 

Wit 904.744.38 5,99

TJOG doos met deksel, 25×36×15 cm. 

Donkergrijs 404.776.65 3,99
Donkerbeige 704.746.08 3,99

TJOG doos met deksel, 32×31×30 cm. 

Donkergrijs. 204.776.71 5,99
Donkerbeige 204.746.20 5,99

TJOG lectuurbak, 10×25×30 cm. 

Donkergrijs 904.776.58 3,99
Donkerbeige 304.746.10 3,99

BLÄDDRARE doos met deksel, 25×35×15 cm. 

Grijs/met motief 804.743.92 7,99

Voor buf etten, kasten met planken en hoge kasten

Voor ladekasten, ladekasten met planken, open kledingkasten en tv-meubels

STUK doos met vakken, 34×51×10 cm. 

Wit 904.744.38 5,99

BLÄDDRARE doos met deksel, 25×35×15 cm. 

Grijs/met motief 804.743.92 7,99

BAXNA kastinrichting, 17×20×6 cm.

Grijs/wit 304.591.72 2,-

BAXNA kastinrichting, 20×26×10 cm.

Grijs/wit 004.743.72 3,-

BAXNA kastinrichting, 26×34×10 cm.

Grijs/wit 204.743.66 3,99

BAXNA kastinrichting, 26×34×18 cm.

Grijs/wit 004.862.90 4,99

TJOG doos met deksel, 25×36×15 cm. 

Donkergrijs 404.776.65 3,99
Donkerbeige 704.746.08 3,99

TJOG doos met deksel, 32×31×30 cm. 

Donkergrijs 204.776.71 5,99
Donkerbeige 204.746.20 5,99

STUK doos met vakken, 20×34×10 cm. 

Wit 604.744.25 3,-

STUK doos met vakken, 20×51×10 cm. 

Wit 604.744.30 3,99



Nieuw

Nieuw Nieuw Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Kledingkasten met schuifdeuren

Voor kasten met vitrinedeuren

ANILINARE opbergdoos met deksel, set van 2, 
Ø24 en Ø26 cm. 
Donkerbruin 804.682.73 9,99

STUK doos met vakken, 20×51×10 cm. 

Wit 604.744.30 3,99

STUK doos met vakken, 20×51×18 cm. 

Wit 804.744.34 4,99

STUK doos met vakken, 34×51×10 cm. 

Wit 904.744.38 5,99

STUK doos met vakken,34×51×18 cm. 

Wit 904.744.43 6,99

TJOG doos met deksel, 32×31×30 cm. 

Donkergrijs 204.776.71 5,99
Donkerbeige 204.746.20 5,99

TJOG doos met deksel, 25×36×15 cm. 

Donkergrijs 404.776.65 3,99
Donkerbeige 704.746.08 3,99

TJOG opbergdoos met deksel, 35×56×30 cm. 

Donkergrijs 804.776.68 12,99
Donkerbeige 804.746.17 12,99

BLÄDDRARE doos met deksel, 25×35×15 cm. 

Grijs/met motief 804.743.92 7,99

BLÄDDRARE doos met deksel, 35×50×15 cm. 

Grijs/met motief 904.743.96 12,99

BLÄDDRARE doos met deksel, 35×50×30 cm. 

Grijs/met motief 904.744.00 14,99

BLÄDDRARE hangende opberger met 7 vakken, 
30×30×90 cm. 

Grijs/met motief 104.744.04 14,99

ANILINARE opbergdoos, 25×35×30 cm. 

Donkerbruin 404.767.60 5,99

TJOG lectuurbak, 10×25×30 cm. 

Donkergrijs 904.776.58 3,99
Donkerbeige 304.746.10 3,99

BAXNA kastinrichting, 17×20×6 cm.

Grijs/wit 304.591.72 2,-

BAXNA kastinrichting, 20×26×10 cm.

Grijs/wit 004.743.72 3,-

BAXNA kastinrichting, 26×34×10 cm.

Grijs/wit 204.743.66 3,99

BAXNA kastinrichting, 26×34×18 cm.

Grijs/wit 004.862.90 4,99

Ga naar www.IKEA.be 
voor meer opbergdozen 
en manden 



Nieuw
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STUK doos met vakken.
Maak van opbergen een ware kunst.

3,99
/st.



24

Overzicht 
Gestof eerde bedframes Gestof eerde bedframes 

met opbergruimte

HAUGA gestof eerde bedlade 200 cm, 
Vissle grijs, 2 st.

204.742.05 60,-

HAUGA gestof eerd bed met 2 bedlades, 
160×200 cm,  Vissle grijs.

693.366.51 239,-

HAUGA gestof eerd bed met 4 bedlades, 
160×200 cm,  Vissle grijs.

293.366.10 299,-

HAUGA gestof eerd bedframe, 
160×200 cm, Vissle grijs.

304.463.54 179,-

Opbergers voor onder het bed
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HAUGA kast met 2 deuren, 
70×116 cm, wit.

004.150.52 89,99

HAUGA kast met 2 deuren, 
70×116 cm, grijs.

404.150.50 89,99

HAUGA ladekast met 3 lades en plank, 
70×116 cm, wit.

504.026.41 99,99

HAUGA ladekast met 3 lades en plank, 
70×116 cm, grijs.

204.569.04 99,99

HAUGA ladekast met 6 lades, 
138×84 cm, wit.

004.072.69 159,-

HAUGA ladekast met 6 lades, 
138×84 cm, grijs.

604.592.36 159,-

HAUGA ladekast met 3 lades, 
70×46×84 cm, wit.

004.072.74 79,99

HAUGA ladekast met 3 lades, 
70×46×84 cm, grijs.

404.568.99 79,99

Ladekasten

Kast met deuren

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Overzicht 

HAUGA buf et, 140×84 cm, wit.

604.072.66 149,-

HAUGA buf et, 140×84 cm, grijs.

304.569.08 149,-

HAUGA vitrinekast, 105×116 cm, wit.

304.150.55 119,-

HAUGA vitrinekast, 105×116 cm, grijs.

804.150.48 119,-

HAUGA open kledingkast met 3 lades, 
70×199 cm, wit.

404.569.22 139,-

HAUGA open kledingkast met 3 lades, 
70×199 cm, grijs.

804.249.67 139,-

HAUGA hoge kast met 2 deuren, 
70×199 cm, wit.

204.150.46 129,-

HAUGA hoge kast met 2 deuren, 
70×199 cm, grijs.

604.150.54 129,-

Open kledingkastHoge kast met deuren

Buf etten Vitrinekasten
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HAUGA tv-meubel, 138×36×54 cm, wit.

004.150.47 89,99

HAUGA tv-meubel, 138×36×54 cm, grijs.

404.150.45 89,99

HAUGA kledingkast met schuifdeuren, 
118×55×199 cm, wit.

604.569.16 179,-

HAUGA kledingkast met schuifdeuren, 
118×55×199 cm, grijs.

604.072.71 179,-

Tv-meubel

Kledingkast met schuifdeuren

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Overzicht

HAUGA 1.2 opbergcombinatie, 
208×116 cm, wit. 

893.881.49 248,99

HAUGA 1.2 opbergcombinatie, 
208×116 cm, grijs. 

493.882.26 248,99

HAUGA 1.4 kledingopbergcombinatie, 
258×55×199 cm, wit. 

793.881.64 457,-

HAUGA 1.4 kledingopbergcombinatie, 
258×55×199 cm, grijs. 

293.882.32 457,-

HAUGA 1.1 opbergcombinatie, 
140×199 cm, wit. 

993.881.44 238,99

HAUGA 1.1 opbergcombinatie, 
140×199 cm, grijs. 

193.882.23 238,99

HAUGA 1.3 opbergcombinatie, 
208×199 cm, wit. 

893.881.54 298,-

HAUGA 1.3 opbergcombinatie, 
208×199 cm, grijs. 

893.882.29 298,-

Kledingopbergcombinaties
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Maak tal van combinaties die bij jouw ruimte en opbergbehoeften passen. 
Dit zijn enkele van onze favorieten.

HAUGA 1.10 opbergcombinatie, 
139×46×116 cm, wit. 

993.886.34 189,98

HAUGA 1.10 opbergcombinatie, 
139×46×116 cm, grijs. 

193.886.33 189,98

HAUGA 1.11 opbergcombinatie, 
139×46×199 cm, wit. 

493.886.36 228,99

HAUGA 1.11 opbergcombinatie, 
139×46×199 cm, grijs. 

693.886.35 228,99

Combinaties voor de hal

Uitstalcombinaties

HAUGA 1.14 opbergcombinatie, 
244×46×116 cm, wit. 

893.886.44 298,98

HAUGA 1.14 opbergcombinatie, 
244×46×116 cm, grijs.

093.886.43 298,98

HAUGA 1.15 opbergcombinatie, 
244×46×116 cm, wit.

293.886.42 308,98

HAUGA 1.15 opbergcombinatie, 
244×46×116 cm, grijs.

493.886.41 308,98

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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HAUGA 1.5 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×116 cm, wit.

993.884.36 279,97

HAUGA 1.5 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×116 cm, grijs. 

193.884.35 279,97

HAUGA 1.7 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×199 cm, wit. 

193.884.40 318,98

HAUGA 1.7 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×199 cm, grijs. 

393.884.39 318,98

HAUGA 1.6 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×116 cm, wit. 

593.884.38 289,97

HAUGA 1.6 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×116 cm, grijs.  

793.884.37 289,97

HAUGA 1.8 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×199 cm, wit. 

193.879.02 347,99

HAUGA 1.8 tv-meubel/opbergcombinatie, 
277×46×199 cm, grijs.

993.884.41 347,99

Tv-meubelcombinaties

Overzicht
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HAUGA 1.13 opbergcombinatie, 
210×46×199 cm, wit. 

693.886.40 278,-

HAUGA 1.13 opbergcombinatie, 
210×46×199 cm, grijs.  

893.886.39 278,-

Maak tal van combinaties die bij jouw ruimte en opbergbehoeften passen. 
Dit zijn enkele van onze favorieten.

HAUGA 1.12 opbergcombinatie, 
139×46×199 cm, wit. 

093.886.38 268,-

HAUGA 1.12 opbergcombinatie, 
139×46×199 cm, grijs. 

293.886.37 268,-

HAUGA 1.9 opbergcombinatie, 
279×46×199 cm, wit. 

393.879.01 407,-

HAUGA 1.9 opbergcombinatie, 
279×46×199 cm, grijs. 

093.884.45 407,-

Andere veelzijdige combinaties

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.



Nieuw

©
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HAUGA kledingkast met schuifdeuren,
Grijs. 604.072.71

179,-/st.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.

De prijzen gelden tot 1 april 2021, onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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