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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

Geweldig flexibel en onderhoudsvrij
Met de modulaire JUTHOLMEN buitenzitbankserie kan je verschillende elementen 
combineren om de zitbank samen te stellen die bij jou past, van een kleine tweezit tot 
een grote zitbank met chaise longue. De serie is gemaakt van slijtvast, weerbestendig 
kunstrotan en gepoederlakt staal, en is dus onderhoudsvrij en makkelijk schoon te 
maken. Met KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of JÄRPÖN/DUVHOLMEN zit- 
en rugkussens ga je voor comfort. De sierkussens, zoals FESTHOLMEN, SÖTHOLMEN 
en FUNKÖN geven je zitbank een persoonlijk tintje.
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Combinaties
Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte (cm).

Klein maar comfortabel. Zelfs een kleine ruimte verdient een 
comfortabele zitbank.
Totale afmetingen: 146×73×71 cm
Deze combinatie met KUDDARNA zitkussens 169,98 
(493.851.62)

Boodschappenlijst
JUTHOLMEN hoekelement 2 st.

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 2 st.

Tijd om te ontspannen? Met de JUTHOLMEN voetenbank kan 
je makkelijk een chaise longue maken aan één uiteinde van de 
zitbank, of aan beide...
Totale afmetingen: 138/210×73×71 cm
Deze combinatie met KUDDARNA kussens 319,92  
(593.851.71)

Boodschappenlijst
JUTHOLMEN hoekelement 2 st.
JUTHOLMEN 1-zitselement 1 st.
JUTHOLMEN kruk 1 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 4 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 3 st.

Snurkmomenten. Met twee hoekelementen en een 
1-zitselement stel je een zitbank samen die perfect is voor een 
namiddagdutje in de schaduw.
Totale afmetingen: 210×73×71 cm
Deze combinatie met KUDDARNA kussens 264,94 
(793.851.65)

Boodschappenlijst
JUTHOLMEN hoekelement 2 st.
JUTHOLMEN 1-zitselement 1 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 3 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN /DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 3 st.

Verander wanneer je wil. Vandaag een L-vormig meubel en 
morgen een ruime zitbank? Maak de elementen los, creëer een 
nieuwe combinatie en sluit ze weer aan elkaar.
Totale afmetingen: 148/200×73×71 cm
Deze combinatie met KUDDARNA kussens 349,91 
(493.851.38)

Boodschappenlijst
JUTHOLMEN hoekelement 2 st.
JUTHOLMEN 1-zitselement 2 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 4 st.
KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 5 st.
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Alle onderdelen en prijzen

De JUTHOLMEN zitelementen kan je combineren tot een 
modulaire zitbank die perfect aan je behoeften voldoet. Als je de 
combinatie later wil veranderen, kan je de elementen makkelijk 
losmaken en een totaal ander zitmeubel samenstellen.

Zo stel je een oplossing samen

JUTHOLMEN hoekelement. 73×73×71 cm.  
Zitting: 65×65×31 cm.
Donkergrijsbruin 804.691.16 70,-

JUTHOLMEN 1-zitselement. 64×74×71 cm.  
Zitting: 64×64×31 cm.
Donkergrijsbruin 404.521.89 50,-

JUTHOLMEN kruk. 65×65×31 cm.

Donkergrijsbruin 004.691.15 39,99

KUDDARNA zitkussen, 62×62 cm, dikte 8 cm.

Beige 404.111.08 14,99
Lichtblauw 404.111.13 14,99
Grijs 304.111.23 14,99

KUDDARNA rugkussen, 62×44 cm, dikte 6 cm.

Beige 404.110.47 9,99
Lichtblauw 404.110.52 9,99
Grijs 304.110.62 9,99

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 rugkussen, 62×44 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
rugkussen 62×44 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 703.917.12 8,50
Donkergrijs 003.917.15 8,50
Blauw 303.918.32 8,50

DUVHOLMEN binnenkussen voor rugkussen. 62×44 cm. 
Dikte 14 cm. 

103.918.33 15,-

FRÖSÖN overtrek voor zitkussen, 62×62 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 903.917.11 14,-
Donkergrijs 403.917.18 14,-
Blauw 103.918.14 14,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zitkussen. 62×62 cm. 
Dikte 12 cm. 

503.918.50 20,-

HÅLLÖ zitkussen, buiten. 62×62 cm, dikte 8 cm. 

Beige 002.600.74 25,-
Zwart 602.645.40 25,-

HÅLLÖ rugkussen, buiten. 62×42 cm, dikte 8 cm. 

Beige 002.616.72 10,-
Zwart 802.644.93 10,-

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

JÄRPÖN overtrek voor zitkussen. 62×62 cm. 
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 004.453.27 24,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zitkussen, 62×62 cm. 
Dikte 12 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of JÄRPÖN 
overtrek voor zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.

503.918.50 20,-

JÄRPÖN overtrek voor rugkussen. 62×44 cm. 
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
rugkussen 62×44 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 504.452.97 20,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor rugkussen,  
62×44 cm. Dikte 14 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of 
JÄRPÖN overtrek voor rugkussen 62×44 cm.  
Afzonderlijk verkocht.

103.918.33 15,-
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JUTHOLMEN beschermen en onderhouden

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.

Storing
JUTHOLMEN zitbankframe:
Opbergen op een droge, koele plaats binnen. Als de meube-
len 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.
Bij vriestemperaturen kan het plastic minder stevig worden. In 
dergelijke omstandigheden wordt het gebruik afgeraden.

Kussens:
Berg de kussens binnen koel en droog op wanneer je ze niet 
meer gebruikt, bij voorkeur in een opbergzak of opbergbak die 
ze beschermt tegen vuil en stof. De kussens moeten volledig 
droog zijn voor je ze opbergt.

Schoonmaken 
Schoonwrijven met een milde zeepoplossing. 
Het KUDDARNA zitkussenovertrek is verwijderbaar en machine-
wasbaar. Het rugkussen kan met de hand worden gewassen. 
De FRÖSÖN, JÄRPÖN en HÅLLÖ kussenovertrekken zijn verwij-
derbaar en machinewasbaar.

Onderhoud 
Geen onderhoud nodig.

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. Past in de ÄPPLARÖ bank met opbergruimte 
128×57 cm.
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 504.114.43 229,-


