
VEILIGHEID:
Sommige meubels moeten 
aan de wand gemonteerd 
worden. Zorg dat de wanden 
van de badkamer het gewicht 
van de wastafelkast kunnen 
dragen. Foutieve montage 
kan er immers toe leiden 
dat het meubel kantelt en er 
schade of persoonlijk letsel 
kan ontstaan. Verschillende 
wandmaterialen vereisen 
verschillende types 
wandbeslag. Gebruik de 
bevestiging die het meest 
geschikt is voor de wanden 
in je badkamer. Deze 
bevestigingen worden 
afzonderlijk verkocht. 

ONDERHOUD:
Alle natte sporen moeten zo 
snel mogelijk afgedroogd 
worden om te voorkomen dat 
het vocht doordringt. 
Kasten afnemen met een
vochtig doekje met een mild 
schoonmaakmiddel zonder 
schuurmiddel.  
Nadrogen met een droge 
doek. Alle wastafels en 
wastafelmengkranen  
reinigen met een vochtig  
doekje met een mild 
schoonmaakmiddel zonder 
schuurmiddel. Wastafels 
van keramiek zijn bestand 
tegen de meeste chemicaliën 
uitgezonderd sterke zuren of 
basen.

HEMNES

De HEMNES badkamermeubels helpen je de badkamer netjes 
te houden - ook als ze klein is. Er zijn kasten voor wastafels met 
ruime lades waar je kleine spulletjes in kan opbergen. Verder 
zijn er bovenkasten met ondiepe planken waardoor je snel 
vindt wat je nodig hebt. Bovendien zijn er hoge kasten voor 
grotere spullen zoals handdoeken of dozen. Uiteraard staan de 
kasten stevig en droog op verstelbare poten.

badkamerserie

KOOPHULP

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.
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1. Plan je een nieuwe badkamer, bedenk dan eerst hoeveel 
vrije wandruimte je hebt voor de wastafel en wastafelkast, die 
immers centraal staan in de meeste badkameractiviteiten. De 
HEMNES serie omvat wastafelkasten in diverse afmetingen en 
met verschillend opbergvolume.

Je kan kiezen uit open en standaard wastafels afhankelijk van 
jouw opbergbehoeften en voorkeuren in de badkamer.

De HEMNES wastafelkast heeft soepel lopende, volledig  
uittrekbare lades, zodat je goed kan zien wat erin zit en  
er makkelijk aan kan. Dankzij de ladestops wordt de lade 
tegengehouden voor ze helemaal uitgetrokken wordt en valt. 
Dat is vooral handig als je kinderen hebt. 

2. Er zijn IKEA wastafels in diverse formaten en materialen. 
Verder kan je kiezen tussen enkele en dubbele wastafels, 
afhankelijk van je behoeften en de beschikbare ruimte.  
De wastafels die je met HEMNES kan combineren zijn  
gemaakt van keramiek.
Wastafels in keramiek zijn afgewerkt met glazuur en zijn 
makkelijk schoon te maken. Ze zijn bijzonder krasbestendig en 
heel slijtvast.
Voor optimale functionaliteit en looks combineer je best een 
open HEMNES wastafelkast met een TÖRNVIKEN wastafel.
Alle wastafels worden geleverd inclusief sifon en bodemventiel. 
De sifon is flexibel en kan met wasmachines en vaatwassers 
verbonden worden.

3. Je vindt bij IKEA een brede keuze wastafelmengkranen.  
Kies een ontwerp dat jij mooi vindt, met de gewenste functies. 
Bij alle kranen wordt een bodemventielkit meegeleverd, 
behalve bij OLSKÄR. Alle IKEA kranen zijn uitgerust met 
een waterspaarfunctie, waardoor je 50% minder water 
verbruikt zonder dat dit een invloed heeft op de waterstraal. 
De GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND en 
HAMNSKÄR kranen zijn energiebesparend. Ze hebben een 
koudestartfunctie waardoor ze enkel warm water geven 
wanneer je de hendel links omhoog doet. Gewone kranen 
mengen warm en koud water telkens je ze openzet.

4. Kies dan nu wat je boven en rondom je wastafel wil monteren: 
spiegelkast, hoge kast met spiegeldeur, stellingkast, bank. 
Je kan eindeloos combineren. Maak je keuze op basis van de 
beschikbare ruimte en je opbergbehoeften in de badkamer.

5. Tot slot kan je je badkamerinrichting helemaal afmaken met 
accessoires uit de BALUNGEN en VOXNAN serie. Ze is gemaakt 
om bij HEMNES te passen, zodat de kleur en de stijl van je hele 
badkamerinterieur precies goed zitten. 

HOE KIEZEN?
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN
Op alle wastafelmengkranen en wastafels krijg je 10 jaar gratis garantie.  
Bij alle boven-, hoge en wastafelkasten zijn deuren, scharnieren, planken en handgrepen inbegrepen.
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HEMNES wastafelkast met 2 lades, 60×47×83 cm.
Wit 502.176.67 110,-

 

HEMNES wastafelkast met 2 lades, 80×47×83 cm.
Wit 202.176.64 150,-
Grijs 103.487.88 150,-

HEMNES wastafelkast met 2 lades, 100×47×83 cm.
Wit 902.176.65 180,-
Grijs 603.487.95 180,-

HEMNES wastafelkast, 120×47×83 cm.
Wit 202.936.67 260,-
Grijs 403.489.80 260,-

HEMNES open wastafelkast, 82×48×76 cm.
Wit 303.966.98 180,-
Grijs 004.294.12 180,-

HEMNES spiegelkast met 1 deur, 63×16×98 cm.
Wit 702.176.71 100,-

HEMNES spiegelkast met 2 deuren, 83×16×98 cm.
Wit 402.176.77 140,-
Grijs 103.489.91 140,-

HEMNES spiegelkast met 2 deuren, 103×16×98 cm.
Wit 802.176.75 180,-
Grijs 903.489.87 180,-

HEMNES spiegelkast met 2 deuren, 120×16×98 cm.
Wit 002.987.41 200,-
Grijs 203.489.95 200,-

HEMNES spiegelkast met 1 deur, 49×31×200 cm.
Wit 702.176.85 200,-

HEMNES hoge kast met vitrinedeur, 42×38×131 cm.
Wit 203.966.46 120,-
Grijs 704.294.23 120,-

HEMNES stellingkast, 42×37×172 cm.
Wit 302.176.54 99,99
Grijs 203.490.04 99,99

HEMNES bank, 83×37×53 cm.
Wit 502.236.25 69,99
Grijs 703.490.11 69,99

HEMNES bank met opbergruimte, 
handdoekstang/haken, 64×37×173 cm.
Wit 303.966.55 129,-
Grijs 504.294.24 129,-

HEMNES wandplank, 42×10×118 cm.
Wit 003.966.47 59,99
Grijs 204.294.25 59,99

Breedte×Diepte×Hoogte (cm).



ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

ODENSVIK wastafel, 1 bak. 
Incl. bodemventiel en sifon.
60×49×6 cm 501.955.52 69,-
80×49×6 cm 401.808.05 79,-
100×49×6 cm 001.939.37 99,-
120×49×6 cm 201.939.41 119,-

ODENSVIK wastafel, 2 bakken. 
Incl. bodemventiel en sifon.
100×49×6 cm 001.356.12 129,-
120×49×6 cm 801.356.13 149,-

RÄTTVIKEN wastafel, 1 bak. 
Incl. bodemventiel en sifon.
60×49×6  cm 902.165.76 89,-
80×49×6 cm 102.165.75 119,-
100×49×6 cm 702.165.77 129,-

TÖRNVIKEN wastafel voor op werkblad, 
keramiek. Incl. bodemventiel en sifon.
Ø45×14 cm, wit 902.915.18 69,-

KATTEVIK wastafel voor op werkblad, 
marmergrijs.
Ø40×15 cm, grijs 203.908.90 99,-
Ø40×15 cm, wit 303.589.41 99,-

SALJEN wastafelmengkraan,  
zonder bodemventiel.

Zwart kunststof 403.854.92 20,-

OLSKÄR wastafelmengkraan,  
zonder bodemventiel.
Verchroomd 702.177.51 20,-

ENSEN wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd (mat) 602.813.80 50,-

RUNSKÄR wastafelmengkraan,  
met bodemventiel.
Verchroomd 502.621.22 50,-

 

BROGRUND wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd  603.430.81 70,-

 

LILLSVAN wastafelmengkraan,  
met bodemventiel.
Verchroomd 704.003.25 30,-

 

PILKÅN wastafelmengkraan,  
met bodemventiel.
Verchroomd 504.003.26 30,-

DALSKÄR wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 302.812.92 70,-

SVENSKÄR wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 802.994.21 70,-

LUNDSKÄR wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 402.400.17 80,-
Messing, 
vernikkeld. 
Roestvrij 
staalkleur. 802.400.15 80,-
Zwart 104.676.39 80,-

 

VOXNAN wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 303.430.87 80,-

 

HAMNSKÄR wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 803.430.75 100,-
Messing 503.472.06 100,-
Zwart 103.472.13 100,-

VOXNAN hoge wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 603.430.57 100,-

HAMNSKÄR hoge wastafelmengkraan, 
met bodemventiel.
Verchroomd 003.546.09 120,-

Breedte×Diepte×Hoogte (cm).
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Op alle wastafels en wastafelmengkranen krijg je 10 jaar gratis garantie



BOLMEN badkamerkruk.

Wit 602.651.63 4,99

NORDRANA mand, set van 2.

Blauw 704.206.44 7,99

NORDRANA mand, set van 4.

Blauw 604.206.49 16,99

NORDRANA hangende opberger.

Blauw 004.206.47 17,99

BALUNGEN dubbele haak.

Verchroomd zink 103.085.89 7,99

BALUNGEN toiletborstelhouder. 

Veldspaatporselein en 
roestvrij staal 202.914.99 19,99

BALUNGEN toiletpapierhouder. 

Roestvrij staal en 
verchroomd zink 302.915.02 14,99

BALUNGEN zeeppompje.

Glas en verchroomd zink 902.915.04 12,99

BALUNGEN beker.

Glas en verchroomd zink 402.915.06 7,99

VOXNAN knop, verchroomd.

2 stuks 203.285.82 4,99

VOXNAN handdoekbeugel, verchroomd en 
roestvrij staal.
4×16 cm 403.289.82 6,99

VOXNAN knoppenrek met 4 knoppen,  
verchroomd zink.
23×39×4,5 cm 503.285.85 9,99

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN
VOXNAN handdoekstang, verchroomd en 
roestvrij staal.
43 cm lang 703.340.00 9,99
63 cm lang 603.285.99 12,99

VOXNAN deurhanger, verchroomd zink en 
roestvrij staal.
36×12 cm 803.285.79 7,99

VOXNAN glas plaat, roestvrij staal en glas.

64×13 cm 203.285.77 15,99

VOXNAN wandhouder, verchroomd en roestvrij 
staal.
10×5 cm 903.346.26 4,99

VOXNAN zeeppomp, glas en roestvrij staal.

203.289.78 7,99

VOXNAN beker, glas.

303.285.91 4,99

VOXNAN zeepbakje, keramiek.

803.289.80 4,99

VOXNAN toiletborstel, roestvrij staal en 
gerecycleerd PP-plastic.

903.285.93 9,99

VOXNAN toiletrolhouder, verchroomd en 
roestvrij staal.
50 cm hoog 603.339.87 9,99

VOXNAN toiletpapierhouder, roestvrij staal en 
massief grenen.
14 cm breed 403.285.95 6,99
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VERLICHTING
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Ledverlichting inclusief 0,20 recyclagebijdrage.

PLAFOND-, WAND- EN KASTVERLICHTING
LAKENE led-inbouwspot, opaalwit.

903.322.41 3,99

SLIMME VERLICHTING
LEPTITER led-inbouwspot, 200 lumen dimbaar, 
wit spectrum. Met een slimme led-inbouwspot 
kan je de verlichting aanpassen aan verschillende 
activiteiten, bv. warmer licht voor een ontspannend 
bad en feller, koeler licht om te werken. Je kan 
verschillende spots installeren, bijvoorbeeld in de 
hal of op andere plekken waar je veel licht nodig 
hebt. De TRÅDFRI afstandsbediening wordt apart 
verkocht. 

503.535.13 19,99

GUNNARP led-plafondlamp/wandlamp, 
1.500 lumen dimbaar, wit spectrum. Gebruik deze 
slimme ledverlichting en pas je verlichting aan 
verschillende activiteiten aan, bv. warmer licht 
voor een ontspannend bad en feller, koeler licht 
om je tanden te poetsen. Getest en goedgekeurd 
voor gebruik in de badkamer. De TRÅDFRI 
afstandsbediening wordt apart verkocht.

Diameter 40 cm 403.600.76 89,99
40×40 cm 503.600.71 89,99

TRÅDFRI afstandsbediening.
Om tot 10 lichtbronnen (ledlampen, ledlicht
panelen en ledlichtdeuren) aan te sturen: aan- en 
uitzetten, lichtsterkte regelen en stapsgewijs 
overschakelen van warm naar koud licht.

304.431.24 15,-

TRÅDFRI wifiverbindingshub, wit.
Met de TRÅDFRI wifiverbindingshub en de 
TRÅDFRI app kan je elke lichtbron of groep van 
lichtbronnen afzonderlijk bedienen, verschillende 
instellingen opslaan en die in- en uitschakelen 
met de afstandsbediening of de app. Je kan het 
licht aan-en uitzetten, de lichtsterkte regelen en 
switchen tussen koud en warmer licht wanneer je 
maar wil. Je kan de wifiverbindingshub en de app 
ook gebruiken om lichtbronnen te groeperen en 
die groepen elk afzonderlijk aan te sturen.  
Zo beheer je je eigen sfeerinstellingen.

403.378.06 29,99

LADEVERLICHTING
STÖTTA led-strip, op batterijen, wit.  
Geïntegreerde ledlichtbron. Het licht gaat 
automatisch aan en uit wanneer je de lade 
opent en sluit, zo gaat er geen energie verloren. 
Batterijen worden apart verkocht,4 st. AA  
(2 st. voor de ledstrip van 32 cm). IKEA adviseert 
LADDA oplaadbare batterijen. 

32 cm, 50 lumen 103.600.87 9,99
52 cm, 70 lumen 503.600.90 12,99
72 cm, 80 lumen 903.600.93 14,99



Je kan alles zelf doen.  
Maar je moet niet.

IKEA producten zijn zo ontworpen dat je ze zelf mee naar huis kan nemen en monteren. 
Maar we bieden ook een hele reeks services voor wie wat hulp kan gebruiken. 
Neem contact op met je IKEA woonwarenhuis of ga naar de IKEA website voor meer 
informatie: IKEA.be/diensten

TRANSPORTSERVICE
Zijn je dromen groter dan je auto? Wij bieden verschillende 
mogelijkheden om je goederen thuis of op kantoor te krijgen.

VERZAMEL- EN-TRANSPORTSERVICE
Jij zegt ons wat je wil kopen. Wij halen het op in het woonwarenhuis 
en leveren het bij je thuis of op kantoor.

MONTAGESERVICE
Soms is het gewoon leuk dat iemand je meubelen monteert.  
Wij doen dat met plezier.
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