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Een kleerkast met alle opbergruimte 
en stijl die je nodig hebt voor de hal. 
Of in je slaapkamer. Of in om het 
even welke kamer.
Zie pagina 16

De IDANÄS serie omvat 
opbergoplossingen voor diverse 
ruimtes in huis. De serie heeft 
ook bedden en biedt dus een 
totaaloplossing voor de volledige 
slaapkamer.
Zie pagina 08

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Klaar voor een 
duurzame relatie
IDANÄS is een serie 
opbergoplossingen en bedden 
die zo  exibel is dat je ze overal 
in huis kan gebruiken. 
Maar de serie is meer dan 
dat. Het zijn meubels van 
topkwaliteit, gemaakt van 
degelijke materialen met 
ambachtelijke details van massief 
hout en een uitstraling die echt 
in het oog springt. 
IDANÄS combineert moderne 
functionaliteiten met een 
traditionele stijl. De serie is ideaal 
voor het dagelijkse leven en sluit 
naadloos aan bij je bestaande 
interieur.

De kleerkasten, ladekasten en 
andere stukken werken perfect 
op zich, maar samen vormen 
ze ook een elegant geheel. De 
IDANÄS serie biedt een ruime 
keuze zodat jij de combinaties 
kan samenstellen die het best bij 
jouw behoeften passen.
Kortom, hou je slaapkamer, hal 
en andere kamers op orde met 
de slimme functies, duurzame 
materialen en klassieke looks van 
de IDANÄS serie.



CHAPTER
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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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Meubels die samen met jou oud worden
De IDANÄS producten zijn zo ontwikkeld dat ze mooi zijn op zich, maar het samen nog 
beter doen. De stukken zijn gemaakt van kwaliteitsmaterialen en met oog voor detail 
zodat ze jarenlang meegaan, wat perfect mogelijk is dankzij de tijdloze uitstraling. 

IDANÄS close-up
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Kwaliteitsmaterialen en geraff  neerde details
Bekijk de IDANÄS serie even van naderbij en bestudeer elk detail, 
van de oppervlakken en de functionaliteiten tot de klassieke look.

Verstopt onder het bed
Of je de bedlades nu gebruikt voor extra 
beddengoed, als kledingopberger of 
gewoon om rommel weg te bergen, ze 
creëren veel opbergruimte zonder extra 
plaats in te nemen in de kamer.

Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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De individuele IDANÄS stukken hebben hetzelfde ontwerp, zijn gemaakt van dezelfde materialen en hebben dezelfde look. 
Zo brengen de stukken een kamer mooi samen. Dit valt bijzonder op in een slaapkamer, zoals hier, waar een bed, kast en nachtkastje 
samen de sfeer in de kamer bepalen.

Bedframes

IDANÄS bedframe 90×200 cm, wit. 

204.596.53 179,-

IDANÄS bed frame160×200 cm, wit 

404.588.98 249,-

IDANÄS bedframe 90×200 cm, 
donkerbruin gebeitst. 

804.596.50 179,-

IDANÄS bedframe 160×200 cm, 
donkerbruin gebeitst.

004.588.95 249,-



Nieuw

9

IDANÄS bedframe.
Voel de rust wanneer je 
de slaapkamer binnenkomt.

179,-

 Maak het vast! Voorkom kantelongevallen. Meubels met meegeleverde verankeringsmaterialen 
moeten aan de wand worden bevestigd volgens de montage-instructies.
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Opberglades onder het bed zijn een van die eenvoudige, maar geniale uitvindingen: je zet een onbenutte plek aan het werk (net een kleerkast 
onder je bed, zonder extra plaats in te nemen), je kan er makkelijk bij en hebt een goed overzicht, en misschien nog het beste van al - geen stof 
onder het bed. 

Bedframe met opbergruimte

IDANÄS bedframe met opberger 
90×200 cm, wit.

804.596.69 249,-

IDANÄS bedframe met opberger 
160×200 cm, wit. 

304.588.70 399,-

IDANÄS bedframe met opberger 
90×200 cm, donkerbruin gebeitst. 

404.596.66 249,-

IDANÄS bedframe met opberger 
160×200 cm, donkerbruin gebeitst. 

904.588.67 399,-



Nieuw
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IDANÄS 
Bedframe met opberger 160×200 cm, donkerbruin gebeitst.
Geen stof onder het bed en veel opbergruimte.

399,-

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

Verschillend formaat, maar de look is een perfecte match. Het IDANÄS bed en het nachttafeltje hebben dezelfde lijnen, details en klassieke stijl zodat 
ze een mooie blikvanger vormen in om het even welke slaapkamer. Werk de kamer af met een ladekast zodat de hele kamer dezelfde sfeer uitstraalt.

IDANÄS nachttafel 47×40 cm, wit. 

904.588.10 79,-

IDANÄS nachttafel 47×40 cm, 
donkerbruin gebeitst. 

804.588.15 79,-

Ga naar IKEA.be voor 
meer slimme verlichting



Nieuw
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IDANÄS nachttafel  
Traditionele stijl, modern accent.

79,-

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

Hoog en smal of wijd en ruim? Als je ruimte je niet beperkt, dan maakt het voor jou waarschijnlijk niet zoveel uit. Je kan bergen spullen kwijt in 
beide kasten. Je ziet ook alles zitten en je geeft de ruimte persoonlijkheid en extra sfeer.

IDANÄS ladekast met 4 lades 
104×118 cm, wit.

104.587.67 179,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
84×135 cm, wit.

204.587.00 229,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
162×95 cm, wit.

104.587.10 299,-

IDANÄS ladekast met 4 lades 
104×118 cm, donkerbruin gebeitst.

904.587.68 179,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
84×135 cm, donkerbruin gebeitst.

504.588.31 299,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
162×95 cm, donkerbruin gebeitst.

304.587.14 299,-



Nieuw
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IDANÄS ladekast met 4 lades.
Traditionele stijl, modern accent, statig opbergen.

179,-

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

Een evenwicht tussen open en gesloten opbergers is essentieel voor elke garderobe die je dagelijks gebruikt, zoals in die drukke hal. 
Kasten met vouwdeuren combineren met een open kast is een goede oplossing, en ziet er ook goed uit. 

IDANÄS kast met vouwdeuren 
121×135 cm, wit. 

204.588.23 199,-

IDANÄS open kleerkast 59×211 cm, 
wit.

204.588.42 139,-

IDANÄS kleerkast 121×211 cm, wit.

604.588.35 299,-

IDANÄS kleerkastcombinatie 
180×59×211 cm, wit. 

893.882.91 438,-

IDANÄS kast met vouwdeuren 
121×135 cm, donkerbruin gebeitst. 

804.588.20 199,-

IDANÄS open kleerkast 59×211 cm, 
donkerbruin gebeitst.

804.588.39 139,-

IDANÄS kleerkast 121×211 cm, 
donkerbruin gebeitst.

504.588.31 299,-

IDANÄS kleerkastcombinatie 
180×59×211 cm, donkerbruin gebeitst. 

793.882.96 438,-



Nieuw
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IDANÄS kast met vouwdeuren.
Wat zet je hier en op welk plekje in huis?

199,-



NieuwNieuw

Nieuw

Nieuw
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Wil je een geweldige opbergoplossing nog beter 
maken? Voeg kastinrichting toe. We hebben een 
ruim assortiment inzetten die perfect passen in de 
IDANÄS lades en op de planken. Zo richt je je kast 
helemaal in naar wens. De inrichting ruimt rommel 
op en helpt alles op orde en overzichtelijk te houden, 
maar ze brengt ook de hele ruimte samen.

Kastinrichting

Voor kasten

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

Grijs met een patroon 804.743.92 7,99
ANILINARE shoenendoos, 34×22×15 cm. 

Donkerbruin 004.767.62 4,99

ANILINARE doos met deksel set van 2, Ø24 cm en 
Ø26. 
Donkerbruin 104.587.10 299,-

BAXNA doos, 26×34×10 cm.

Grijs/wit 204.743.66 3,99

BAXNA doos, 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

ANILINARE opbergdoos, 25×35×30 cm. 

Donkerbruin 404.767.60 5,99



Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Voor ladekasten

Voor kleerkasten

Ga naar IKEA.be voor 
meer opbergdozen en 
manden 

BAXNA doos, 17×20×6 cm.

Grijs/wit 304.591.72 2,-

BAXNA doos, 20×26×10 cm.

Grijs/wit 004.743.72 3,-

BAXNA doos, 26×34×10 cm.

Grijs/wit 204.743.66 3,99

BAXNA doos, 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, 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, 25×36×15 cm. 

Donkergrijs 404.776.65 3,99
Donkerbeige 704.746.08 3,99

TJOG doos 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 een patroon 804.743.92 7,99

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

Grijs met een patroon 904.743.96 12,99

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

Grijs met een patroon 904.744.00 14,99

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

Grijs met een patroon 104.744.04 14,99

Voor bedframes met bedlades

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

Grijs met een patroon 804.743.92 7,99

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

Grijs met een patroon 904.743.96 12,99

STUK doos met vakken, 20×34×10 cm. 

White 604.744.25 3,-

STUK doos met vakken, 20×51×10 cm. 

White 604.744.30 3,99

STUK doos met vakken, 34×51×10 cm. 

Wit 904.744.38 5,99
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Overzicht 

IDANÄS bedframe 90×200 cm, wit. 

204.596.53 179,-

IDANÄS bedframe 90×200 cm, 
donkerbruin gebeitst. 

804.596.50 179,-

IDANÄS bedframe 160×200 cm, wit 

404.588.98 249,-

IDANÄS bedframe 160×200 cm, 
donkerbruin gebeitst 

004.588.95 249,-

IDANÄS bedframe met opberger 
90×200 cm, wit.

804.596.69 249,-

IDANÄS bedframe met opberger 
160×200 cm, wit. 

304.588.70 399,-

IDANÄS bedframe met opberger 
90×200 cm, donkerbruin gebeitst. 

404.596.66 249,-

IDANÄS bedframe met opberger 
160×200 cm, donkerbruin gebeitst. 

904.588.67 399,-

Bedframes met opbergruimteBedframes
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IDANÄS nachttafel 47×40 cm, wit. 

904.588.10 79,-

IDANÄS nachttafel 47×40 cm, 
donkerbruin gebeitst. 

804.588.15 79,-

IDANÄS ladekast met 4 lades 
104×118 cm, wit.

104.587.67 179,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
84×135 cm, wit.

204.587.00 229,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
162×95 cm, wit.

104.587.10 299,-

IDANÄS ladekast met 4 lades 
104×118 cm, donkerbruin gebeitst.

904.587.68 179,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
84×135 cm, donkerbruin gebeitst.

504.588.31 299,-

IDANÄS ladekast met 6 lades 
162×95 cm, donkerbruin gebeitst.

304.587.14 299,-

LadekastenNachttafeltje

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

IDANÄS open kleerkast 59×211 cm, 
wit.

204.588.42 139,-

IDANÄS kleerkast 121×211 cm, wit.

604.588.35 299,-

IDANÄS kleerkastcombinatie 
180×59×211 cm, wit. 

893.882.91 438,-

IDANÄS open kleerkast 59×211 cm, 
donkerbruin gebeitst.

804.588.39 139,-

IDANÄS kleerkast 121×211 cm, 
donkerbruin gebeitst.

504.588.31 299,-

IDANÄS kleerkastcombinatie 
180×59×211 cm, donkerbruin gebeitst. 

793.882.96 438,-

Kleerkasten
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IDANÄS kast met vouwdeuren 
121×135 cm, wit. 

204.588.23 199,-

IDANÄS kast met vouwdeuren 
121×135 cm, donkerbruin gebeitst. 

804.588.20 199,-

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

Kast met vouwdeuren



Nieuw

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

IDANÄS kleerkast, 
donkerbruin gebeitst.

299,-

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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