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Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.

KOOPHULP

tuinmeubelen

Grote ideeën voor een klein terras of balkon
Met de ASKHOLMEN serie kan je een klein balkon of terras op diverse manieren 
inrichten, en het meeste uit de ruimte halen. Compacte stoelen en tafels die inklapbaar 
zijn en opzij gezet kunnen worden. Een balkontafel die op de reling of aan de muur 
kan worden gemonteerd. Als decoratie zijn er een bloembak, een piëdestal en een 
klimplantenrek. De hele serie is gemaakt van duurzaam, hard acacia dat grijsbruin is 
gelazuurd om het oppervlak nog meer te beschermen.
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Alle elementen en prijzen

ASKHOLMEN tafel. 60×62 cm. 73 cm hoog.  
Geschikt voor 2 personen.
Grijsbruin 602.400.35 24,90

ASKHOLMEN table for wall, folding. 70×44 cm. 71 cm 
hoog. Geschikt voor 2 personen. De tafel moet aan de muur 
of de reling van het balkon worden bevestigd om kantelen 
te voorkomen.
Grijsbruin 803.210.21 19,-

ASKHOLMEN, tafel, 112×62 cm. 73 cm hoog.  
Geschikt voor 4 personen. 
Grijsbruin 103.378.17 49,99

ASKHOLMEN klapstoel.  
Zitting: 36×30 cm. Zithoogte 46 cm. Prima te completeren 
met het SÄRÖ kussen 34×34 cm. 
Grijsbruin 502.400.31 19,99

De FRÖSÖN kussenovertrekken worden apart verkocht, net als de DUVHOLMEN 
binnenkussens, zodat je makkelijker de look kan veranderen en het kussenovertrek 
kan wassen.

FRÖSÖN overtrek voor stoelkussen. Diameter 35 cm. 
Te completeren met DUVHOLMEN binnenkussen voor 
stoelkussen met diameter 35 cm. Afzonderlijk verkocht. 
Beige 303.917.09 4,99
Donkergrijs 803.917.16 4,99
Rood 003.917.96 5,-
Blauw 803.918.20 5,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoelkussen. Diameter 
35 cm. Dikte 4 cm. Te completeren met het FRÖSÖN 
overtrek voor stoelkussen met diameter 35 cm. Afzonderlijk 
verkocht.

803.918.39 6,-

KUDDARNA stoelkussen. 36×32 cm. Dikte 6 cm.

Beige 204.110.67 4,99
Lichtblauw 204.110.72 4,99
Grijs 104.110.82 4,99

BRÄMÖN stoelkussen. Ø35 cm. Dikte 8 cm.

Grijsbeige 304.832.09 2,-
Lichtturkoois 804.921.74 2,-

ASKHOLMEN plantenstandaard. 45×29 cm. 
116 cm hoog. 
Grijsbruin 102.586.69 20,-

ASKHOLMEN plantenbak. 62×39 cm. 38 cm hoog. De plank 
kan op de bodem van of bovenin de plantenbak worden 
geplaatst, afhankelijk van hoe je je bloempotten wilt 
neerzetten. Prima te completeren met het ASKHOLMEN 
klimplantenrek.
Grijsbruin 302.586.73 30,-

 

ASKHOLMEN klimplantrek. 72×3 cm. 190 cm hoog. 
Het klimplantenrek kan horizontaal of verticaal worden 
gemonteerd en in de hoogte of breedte worden aangepast, 
zodat het perfect bij je balkon of terras past.
Grijsbruin 702.586.71 19,99
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Aanbevelingen voor onderhoud

Om je buitenmeubilair zo lang mogelijk in goede staat te houden, moet je het geregeld reinigen, niet langer dan nodig onbeschermd 
buiten laten staan en om de zoveel tijd opnieuw lazuren.

Schoonmaken
Afnemen met een milde zeepoplossing. 
Droogvegen met een schone, droge doek.

Onderhoud
We raden je aan de meubels geregeld opnieuw te lazuren, 
bijvoorbeeld een keer per jaar, om te voorkomen dat het 
oppervlak uitdroogt en barst en er vocht in het hout dringt. Hoe 
vaak je dit moet doen, hangt af van de weersomstandigheden 
waaraan je meubelen worden blootgesteld. Meubelen die 
buiten staan hebben een nieuwe laag lazuur nodig als het hout 
regendruppels onmiddellijk absorbeert en ze niet meer op het 
oppervlak blijven staan.

Bewaren
Bewaar de producten buiten het seizoen zo mogelijk binnen, op 
een koele en droge plaats. Bewaar je de meubels toch buiten, 
zet ze dan schuin en gebruik bij voorkeur waterdichte hoezen. 
Zorg voor goede luchtcirculatie om vocht en schimmel te 
voorkomen.

TOSTERÖ waterdichte meubelhoezen en opbergzak 

TOSTERÖ hoes voor tuinmeubelset 100×70 cm.  
90 cm hoog. Geschikt voor een buitenmeubelset met een 
tafel en 2 stoelen.
Zwart 502.852.65 24,99

TOSTERÖ hoes voor tuinmeubelset 145×145 cm.
120 cm hoog. Geschikt voor een buitenmeubelset met een 
tafel en 4 stoelen.
Zwart 302.923.23 39,99

TOSTERÖ opbergzakken en opbergkist

TOSTERÖ opbergzak voor kussens 62×62 cm, 35 cm hoog.

Zwart 604.098.21 14,99

TOSTERÖ opbergzak voor kussens 116×49 cm. 35 cm hoog.

Zwart 202.923.28 19,99

TOSTERÖ opbergkist 129×44 cm, 79 cm hoog.

Zwart 104.114.40 39,99

VÅRDA houtlazuur
Voor glans en bescherming raden we het kleurloze VÅRDA 
houtlazuur aan. 

VÅRDA houtlazuur, buiten, 500 ml.

Kleurloos 203.331.02 9,99

FIXA set kwasten, 3 st.

702.900.82 2,50
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