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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

Serie buitenmeubilair

  

Personaliseer je buitenruimte
Hoe wil jij jouw buitenruimte inrichten? De SJÄLLAND serie biedt je de kans om 
een persoonlijke oplossing te creëren. De tafelbladen zijn gemaakt van aluminium, 
eucalyptus en glas. De zitmeubelen zijn van aluminium en eucalyptus. Je kan 
kussens toevoegen in diverse kleuren. Een tip: koop twee tafelbladen in verschillende 
materialen. Zo kan je het tafelblad wisselen volgens het seizoen,  
je stemming of je stijl. 

Onderhoudsvriendelijk
De SJÄLLAND serie is gemaakt van slijtvast en onderhoudsvriendelijk materiaal zodat 
je meer tijd met familie en vrienden kan doorbrengen en minder tijd hoeft te besteden 
aan onderhoud. De aluminium stoelen en de tafelbladen in aluminium en glas zijn 
bijzonder slijtvast, maar ook de meubelen van eucalyptus zijn slijtvast en worden mooi 
oud. Slim detail: de stoelen zijn stapelbaar en de tuinstoelen zijn opklapbaar, zodat je 
ze makkelijk kan opbergen wanneer je ze niet gebruikt.
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Combinaties

Het hele jaar door buiten genieten van je kopje koffie. 
Een makkelijk te plaatsen combinatie die perfect past op een 
balkon. Ga voor een tafelblad in eucalyptus tijdens de zomer. 
Wanneer het weer slechter wordt wissel je het om voor een 
onderhoudsvriendelijk blad in aluminium of glas, zo kan je het 
hele jaar door buiten genieten van je kopje koffie.
Deze combinatie met glas/aluminium tafel  
en aluminium stoelen 202,- (892.649.45)
Deze combinatie met aluminium tafel  
en aluminium stoelen 197,- (592.649.42)
Deze combinatie met houten/aluminium tafel  
en houten/aluminium stoelen 219,- (592.649.04)

Boodschappenlijst

SJÄLLAND tafelblad, 68×68 cm, glas 404.019.39 1 st.
SJÄLLAND onderstel, 71×71 cm 203.864.97 1 st.
SJÄLLAND armleunstoel, aluminium 103.865.01 2 st.

Ga er even rustig bij zitten. De SJÄLLAND stoel heeft 
comfortabele armleuningen en is ontworpen voor ultiem 
zitcomfort. Perfect wanneer je na het avondeten wat langer 
met familie en vrienden wil nagenieten. 
Deze combinatie met glas/aluminium tafel  
en aluminium stoelen 405,- (392.650.37)
Deze combinatie met aluminium tafel  
en aluminium stoelen 395,- (292.650.14)
Deze combinatie met houten/aluminium tafel  
en houten/aluminium stoelen 439,- (192.523.71)

Boodschappenlijst

SJÄLLAND tafelblad, 86×72 cm, 2 st., aluminium 803.865.07 1 st.
SJÄLLAND onderstel, 156×90 cm 903.865.02 1 st.
SJÄLLAND armleunstoel, aluminium l103.865.01 4 st.

Zorgeloos dineren. Omdat ze zo licht zijn, kan je de grote tafel, 
de banken en stoelen makkelijk verhuizen naar het beste plekje 
in de schaduw of in de zon.
Deze combinatie met glas/aluminium tafel, aluminium 
stoelen en bank 366,- (792.651.96) 
Deze combinatie met aluminium tafel, aluminium stoelen 
en bank 356,- (992.523.72) 
Deze combinatie met houten/aluminium tafel, houten/
aluminium stoelen en bank 398,- (992.651.57) 

Boodschappenlijst

SJÄLLAND tafelblad, 86×72 cm, 2 st., aluminium 803.865.07 1 st.
SJÄLLAND onderstel, 156×90 cm 903.865.02 1 st.

SJÄLLAND armleunstoel, aluminium 103.865.01 2 st.

SJÄLLAND bank, 136×42 cm, aluminium 704.017.06 1 st.

Comfortabel en praktisch. Verstelbare leunstoelen met 
6 verschillende standen zodat je altijd comfortabel zit. Ze zijn 
ook opklapbaar. Je kan ze dus opbergen en terug uithalen 
wanneer je ze nodig hebt.
Deze combinatie met glas/aluminium tafel  
en aluminium stoelen 619,- (292.654.29)
Deze combinatie met aluminium tafel  
en aluminium stoelen 609,- (992.654.35)
Deze combinatie met houten/aluminium tafel  
en houten/aluminium stoelen 653,- (692.654.32)

Boodschappenlijst

SJÄLLAND tafelblad, 86×72 cm, 2 st., aluminium 803.865.07 1 st.
SJÄLLAND onderstel, 156×90 cm 903.865.02 1 st.
SJÄLLAND tuinstoel, aluminium 504.053.38 6 st.
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Alle onderdelen en prijzen

Kussens geschikt voor de SJÄLLAND tuinstoel.

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

FRÖSON hoes voor  zit-/rugkussen, 116×45 cm. Dikte 
5 cm. Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen 
voor zit-/rugkussen, apart verkocht.
Beige 303.917.14 16,99
Donkergrijs 203.917.19 16,99
Blauw 303.918.08 16,99
Rood 803.917.78 16,99

DUVHOLMEN binnenkussen voor zit-/rugkussen. 
Dikte 5 cm. Bestaat uit: 1 zitkussen (45×42 cm) en 
1 rugkussen (45×71 cm). Te completeren met het FRÖSÖN 
overtrek voor zit-/rugkussen 116×45 cm. Afzonderlijk 
verkocht.

203.918.56 20,-

KUDDARNA zit-/rugkussen. 116×45 cm, zitdiepte 42 cm, 
rughoogte 72 cm. Dikte 7 cm.

Beige 204.111.28 17,99
Lichtblauw 204.111.33 17,99
Grijs 104.111.43 17,99

SJÄLLAND barkruk met rugleuning.Zitting: 
40×40×74 cm.
Aluminium, lichtgrijs/donkergrijs 304.017.08 69,-

Aluminium/eucalyptus, lichtgrijs/
lichtbruin 104.019.88 79,-

SJÄLLAND bank. Zitting: 127×42×43 cm.

Aluminium, lichtgrijs/donkergrijs 704.017.06 79,-
Aluminium/eucalyptus, lichtgrijs/
lichtbruin 504.019.86 89,-

Kussens geschikt voor de SJÄLLAND barkruk en bank.

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

FRÖSON hoes voor  zit-/rugkussen, 116×45 cm. Dikte 
5 cm. Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen 
voor zit-/rugkussen Ø35 cm, apart verkocht.
Beige 303.917.09 4,99
Donkergrijs 803.917.16 4,99
Blauw 803.918.20 5,-
Rood 003.917.96 5,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoelkussen. Ø35 cm. 
Dikte 4 cm. Te completeren met het FRÖSÖN overtrek voor 
stoelkussen Ø35 cm. Afzonderlijk verkocht.

803.918.39 6,-

SJÄLLAND tafelblad, 68×68 cm.

Aluminium, donkergrijs 804.019.37 34,-
Glas, donkergrijs 404.019.39 39,-
Eucalyptus, lichtbruin 004.019.41 44,-

SJÄLLAND onderstel.  
Voor 2 personen. 71×71 cm. 73 cm hoog.
Aluminium, lichtgrijs 203.864.97 45,-

SJÄLLAND onderstel.  
Voor 2 personen. 71×71 cm. 103 cm hoog.
Aluminium, lichtgrijs 504.017.07 65,-

SJÄLLAND tafelblad, 86×72 cm. 2 st. 

Aluminium, donkergrijs 803.865.07 80,-
Glas, donkergrijs 003.865.06 90,-
Eucalyptus, lichtbruin 203.865.05 100,-

SJÄLLAND onderstel.  
Voor 4-6 personen. 156×90 cm. 75 cm hoog.
Aluminium, lichtgrijs 903.865.02 79,-

SJÄLLAND armleunstoel.  
Stapelbaar. Zitting: 44×46×43 cm.
Aluminium, lichtgrijs/donkergrijs 103.865.01 59,-
Aluminium/eucalyptus, lichtgrijs/
lichtbruin 703.865.03 65,-

Kussens geschikt voor de SJÄLLAND armleunstoel.

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

FRÖSON hoes voor stoelkussen. 44×44 cm. Dikte 5 cm.

Beige 103.917.10 6,99
Donkergrijs 603.917.17 6,99
Blauw 503.918.26 6,99
Rood 303.917.90 6,99

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoelkussen. 
44×44 cm. Dikte 5 cm. Te completeren met het FRÖSÖN 
overtrek voor stoelkussen 44×44 cm. Afzonderlijk 
verkocht.

803.918.44 7,-

KUDDARNA stoelkussen. 44×44 cm. Dikte 7 cm.

Beige 004.110.87 6,99
Lichtblauw 004.110.92 6,99
Grijs 504.111.03 6,99

HÅLLÖ stoelkussen. 44×44 cm. Dikte 6 cm.

Zwart 504.222.10 9,99
Beige 104.222.45 9,99

SJÄLLAND tuinstoel, metaal.  
Opklapbaar. Zitting: 45×43×42 cm. 
Aluminium, lichtgrijs/donkergrijs 504.053.38 75,-
Aluminium/eucalyptus, lichtgrijs/
lichtbruin 304.053.39 79,-
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SJÄLLAND beschermen en onderhouden

Voor houten meubelen
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.

Reinigen: Met een milde zeepoplossing. Afdrogen met een 
schone, droge doek.

Onderhoud: We raden je aan de meubels geregeld opnieuw 
te lazuren, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar, om te 
voorkomen dat het oppervlak uitdroogt en barst en er vocht in 
het hout dringt.

Opbergen: Opbergen binnen op een droge, koele plaats. Als de 
meubelen buiten worden opgeborgen, bescherm ze dan met 
een waterbestendige hoes. Als het geregend of gesneeuwd 
heeft, veeg dan het water of de sneeuw van de vlakke 
oppervlakken. Laat de lucht vrij circuleren rond de meubelen 
om condens te voorkomen.

Voor aluminium en glazen meubelen
Om je buitenmeubilair zo lang mogelijk in goede staat  
te houden, moet je het geregeld reinigen en niet langer  
dan nodig onbeschermd buiten laten staan.

Reinigen: Met een milde zeepoplossing.

Onderhoud: Vereisen geen onderhoud.

Opbergen: Opbergen op een droge, koele plaats binnen. Als de 
meubelen buiten worden opgeborgen, bescherm ze dan met 
een waterbestendige hoes. Als het geregend of gesneeuwd 
heeft, veeg dan het water of de sneeuw van de vlakke 
oppervlakken. Laat de lucht vrij circuleren rond de meubelen 
om condens te voorkomen.

TOSTERÖ waterdichte meubelhoezen en opbergzak

TOSTERÖ hoes voor tuinmeubelset, 145×145 cm, 120 cm 
hoog. Geschikt voor een buitenmeubelset met een tafel en 
maximaal 4 stoelen.

Zwart 302.923.23 39,99

TOSTERÖ hoes voor tuinmeubelset, 215×135 cm, 105 cm 
hoog. Geschikt voor een buitenmeubelset met een tafel en 
maximaal 6 stoelen.

Zwart 802.923.25 49,99

TOSTERÖ opbergzakken en opbergkist

TOSTERÖ opbergzak voor kussens, 62×62 cm, 25 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 opbergbak 129×44 cm, 79 cm hoog.

Zwart 104.114.40 39,99

VRENEN opbergbak, 156×71 cm, 93 cm hoog.

Lichtgrijs/grijs 504.114.43 €000

VÅRDA houtlazuur voor SJÄLLAND
Om glans en bescherming toe te voegen, raden we de 
kleurloze VÅRDA houtbeits aan.

VÅRDA houtlazuur, buiten, 500 ml.

Kleurloos 203.331.02 9,99

FIXA set kwasten, 3 st.

702.900.82 2,50


