
KOOPHULP

VEILIGHEID
Verschillende wandmaterialen 
vereisen verschillende types 
beslag. Gebruik de bevestiging 
die het meest geschikt is 
voor de wanden in je woning. 
Deze bevestigingen worden 
afzonderlijk verkocht. Neem 
contact op met je plaatselijke doe-
het-zelfzaak als je niet zeker bent 
welk beslag je moet gebruiken.

GOED OM TE WETEN
De planken kunnen 10 kg dragen 
wanneer ze worden ondersteund 
door 2 consoles, en 20 kg wanneer 
ze op 3 consoles rusten. We raden 
je aan drie consoles te gebruiken 
voor een 120 cm lange plank, als 
dat mogelijk is. 
Dit om te voorkomen dat de plank 
gaat doorzakken. Verspreid het 
gewicht gelijkmatig over de plank. 

Wandplanken

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.

IKBE21_Wall_shelves_NL_R2

Planken voor elke behoefte
De verschillende planken en consoles bieden de flexibiliteit om 
je persoonlijke oplossing te creëren die past in om het even 
welke ruimte, klein of groot, moeilijke hoekjes, smalle muurtjes 
of boven meubels. De planken kan je overal in huis gebruiken, 
behalve in vochtige ruimtes.  
Laat je creativiteit de vrije teugel!
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GIDS VOOR WANDBEVESTIGING

• Het beslag en de consoles bepalen hoe stabiel en stevig je 
wandplank zal zijn. 

• Verschillende wandmaterialen vereisen verschillende 
types beslag, daarom verkopen we het beslag niet samen 
met onze consoles. Het is echter wel belangrijk dat je 
bevestigingsmaterialen kiest die geschikt zijn voor jouw 
muur.

• Hou er rekening mee dat niet alle wandmaterialen hetzelfde 
gewicht kunnen dragen. Bepleisterde wanden of gipsplaten 
kunnen niet even veel gewicht dragen als wanden uit hout, 
beton of baksteen.

• Als je in het FIXA assortiment niet vindt wat je nodig hebt, 
raden we je aan even langs te gaan bij je lokale doe-het-
zelfwinkel. 

• Laat kinderen nooit aan de plank hangen of erop klimmen.

Wandmateriaal: Gipsplaat of pleister 
met houten steunkader.

Bevestigingsaccessoire: Schroef 
wordt rechtstreeks in het hout van het 
achterliggende steunkader geschroefd. 
Bijvoorbeeld een houtschroef van 
5 mm uit de IKEA FIXA schroeven- en 
pluggenset.

Wandmateriaal: Gipsplaat of pleister 
zonder houten steunkader.

Bevestigingsaccessoire: Plug met 
schroef. Bijvoorbeeld een plug van 
8 mm uit de IKEA FIXA schroeven- en 
pluggenset.

Wandmateriaal: Metselwerk.

Bevestigingsaccessoire: Plug met 
schroef. Bijvoorbeeld een plug van 
8 mm uit de IKEA FIXA schroeven- en 
pluggenset.

Bevestigingsaccessoire holle muur: 
tuimelplug.

We willen dat onze woningen veilig zijn. Met het juiste 
beslag wordt je wandplank een veilige plek voor jouw 
favoriete spullen. We sommen hieronder enkele dingen 
op waar je best even over nadenkt wanneer je je 
wandplank monteert.
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BURHULT/SIBBHULT wandplank.
Totale afmetingen: 59×20×20 cm.
Deze combinatie 3,-

Wit/wit 893.259.63

Artikels in deze combinatie
BURHULT plank 59×20 cm, wit 1 st.
SIBBHULT console 18×18 cm, wit 2 st.

BERGSHULT/GRANHULT wandplank.
Totale afmetingen: 80×20×12 cm.
Deze combinatie 18,99
Wit/vernikkeld 392.908.24
Bruinzwart/vernikkeld 392.908.19
Donkergrijs/vernikkeld 792.908.22

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank 80×20 cm, wit, zwartbruin of donkergrijs 1 st.
GRANHULT console 20×12 cm, vernikkeld 2 st.

 
BERGSHULT/SANDSHULT wandplank.
Totale afmetingen: 80×20×34 cm.
Deze combinatie 14,99
Wit/espenhout 293.260.41
Wit/wit gelazuurd espenhout 093.260.42
Bruinzwart/espenhout 793.260.29
Bruinzwart/wit gelazuurd espenhout 593.260.30
Donkergrijs/espenhout 793.260.34
Donkergrijs/wit gelazuurd espenhout 493.260.35

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank 80×20 cm, wit, zwartbruin of donkergrijs 1 st.
SANDSHULT console 18×22 cm, espenhout of wit gelazuurd espenhout 2 st.

TRANHULT/KROKSHULT wandplank.
Totale afmetingen: 80×20×27 cm.
Deze combinatie 20,99
Espenhout/zwart 993.363.29
Wit gelazuurd espenhout/zwart 393.363.32

Artikels in deze combinatie
TRANHULT plank 80×20 cm, espenhout of wit gelazuurd espenhout 1 st.
KROKSHULT console 18×24 cm, zwart 2 st.

Combineer planken en consoles naargelang jouw behoeften. 
Dankzij onze grote keuze aan afmetingen, en zelfs planken die 
je op de juiste lengte kan zagen, vind je voor zowat elke ruimte 
wel een plank. Hier zijn enkele suggesties.

COMBINATIES
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COMBINATIES

BERGSHULT/GRANHULT wandplank.
Totale afmetingen: 160×20×12 cm.
Deze combinatie 32,98
Wit/vernikkeld 292.909.33
Bruinzwart/vernikkeld 292.909.28
Donkergrijs/vernikkeld 692.909.31

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank 80×20 cm, wit, zwartbruin of donkergrijs 2 st.
GRANHULT console 20×12 cm, vernikkeld 2 st.
GRANHULT verbindingsconsole, 20×12 cm, vernikkeld 1 st.

BERGSHULT/PERSHULT wandplank. 
Totale afmetingen: 120×20×30 cm.
Deze combinatie 20,99
Wit/wit 392.907.01
Bruinzwart/wit 292.907.11
Donkergrijs/wit 192.907.16

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank, 120×20 cm, wit, bruinzwart of donkergrijs 1 st.
PERSHULT console 20×30 cm, wit 3 st.

EKBY ALEX/RAMSHULT wandplank met lades.
Totale afmetingen: 119×29×43 cm.
Deze combinatie 54,99
Wit/wit 392.909.56
Wit/zwart 092.909.53

Artikels in deze combinatie
EKBY ALEX plank met lades, 119×29 cm, wit 1 st.
RAMSHULT console 20×30 cm, wit of zwart 3 st.

BURHULT/SIBBHULT wandplankcombinatie.
Totale afmetingen: 59×20×45 cm.
Deze combinatie 6,-
Wit/wit 093.260.99

Artikels in deze combinatie
BURHULT plank 59×20 cm, wit 2 st.
SIBBHULT console 18×18 cm, wit 4 st.
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COMBINATIES

BERGSHULT/PERSHULT wandplankcombinatie. 
Totale afmetingen: 120×30×90 cm.
Deze combinatie 74,97
Wit/wit 592.911.58
Bruinzwart/wit 692.911.53
Donkergrijs/wit 992.911.56

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank, 120×30 cm, wit, bruinzwart of donkergrijs 3 st.
PERSHULT console 30×30 cm, wit 9 st.

BERGSHULT/GRANHULT wandplankcombinatie.
Totale afmetingen: 160×30×110 cm. 
Deze combinatie 125,94
Wit/vernikkeld 492.910.69
Bruinzwart/vernikkeld 092.910.66
Donkergrijs/vernikkeld 192.910.75

Artikels in deze combinatie
BERGSHULT plank 80×30 cm, wit, zwartbruin of donkergrijs 4 st.
BERGSHULT plank 80×20 cm, wit, zwartbruin of donkergrijs 2 st.
GRANHULT console, 30×12 cm, vernikkeld 4 st.
GRANHULT console 20×12 cm, vernikkeld 4 st.
GRANHULT verbindingsconsole, 30×12 cm, vernikkeld 2 st.

TRANHULT/SANDSHULT wandplankcombinatie.
Totale afmetingen: 80×30×74 cm.
Deze combinatie 62,97
Espenhout/espenhout 693.363.35
Wit gelazuurd espenhout/wit gelazuurd espenhout 093.363.38

Artikels in deze combinatie
TRANHULT plank 80×30 cm, espenhout of wit gelazuurd espenhout 3 st.
SANSHULT console 18×22 cm, espenhout of wit gelazuurd espenhout 6 st.
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN – PLANKEN

 

BERGSHULT plank, 120×30 cm. Dikte: 2,5 cm.
Te completeren met 2 of 3 consoles die op minstens 80 cm 
van elkaar worden gemonteerd. Maximale belasting 
van 10 kg wanneer de plank ondersteund wordt door 
2 consoles en maximale belasting van 20 kg wanneer de 
plank ondersteund wordt door 3 consoles. BERGSHULT 
heeft een afgeschuinde kant en een gladde rand aan de 
lange zijde. Jij kiest wat je het liefst hebt.
Wit 304.212.35 12,99
Bruinzwart 804.262.83 12,99
Donkergrijs 304.212.40 12,99

TRANHULT plank, 80×20 cm. Dikte: 2,4 cm. Te completeren 
met 2 consoles die op minstens 70 cm van elkaar worden 
gemonteerd. Max. belasting 10 kg. TRANHULT heeft een 
afgeschuinde kant en een gladde rand aan de lange zijde. 
Jij kiest wat je het liefst hebt.
Espenhout 103.998.86 14,99
Wit gelazuurd espenhout 304.546.74 14,99

TRANHULT plank, 120×30 cm. Dikte: 2,4 cm.
Te completeren met 2 of 3 consoles die op minstens 80 cm 
van elkaar worden gemonteerd. Maximale belasting 
van 10 kg wanneer de plank ondersteund wordt door 
2 consoles en maximale belasting van 20 kg wanneer de 
plank ondersteund wordt door 3 consoles. TRANHULT 
heeft een afgeschuinde kant en een gladde rand aan de 
lange zijde. Jij kiest wat je het liefst hebt.
Espenhout 804.549.02 19,99
Wit gelazuurd espenhout 604.548.99 19,99

EKBY ALEX plank met lades, 119×29 cm.  
Dikte: 11,5 cm. Te completeren met 3 of 2 consoles die op 
minstens 80 cm van elkaar worden gemonteerd. Max. 
belasting 20 kg.
Wit 201.928.28 39,99

 

BURHULT plank, 59×20 cm. Dikte: 1,5 cm.
Te completeren met 2 consoles die op minstens 50 cm van 
elkaar worden gemonteerd. Max. belasting 10 kg.
Wit 804.000.42 2,-

BERGSHULT plank, 80×20 cm. Dikte: 2,5 cm.
Te completeren met 2 consoles die op minstens 70 cm 
van elkaar worden gemonteerd. Max. belasting 10 kg. 
BERGSHULT heeft een afgeschuinde kant en een gladde 
rand aan de lange zijde. Jij kiest wat je het liefste hebt.
Wit 704.212.38 8,99
Bruinzwart 304.262.85 8,99
Donkergrijs 604.212.34 8,99

BERGSHULT plank, 80×30 cm. Dikte: 2,5 cm.
Te completeren met 2 consoles die op minstens 70 cm 
van elkaar worden gemonteerd. Max. belasting 10 kg. 
BERGSHULT heeft een afgeschuinde kant en een gladde 
rand aan de lange zijde. Jij kiest wat je het liefst hebt.
Wit 404.000.44 11,99
Bruinzwart 004.262.82 11,99
Donkergrijs 104.212.36 11,99

BERGSHULT plank, 120×20 cm. Dikte: 2,5 cm.
Te completeren met 2 of 3 consoles die op minstens 80 cm 
van elkaar worden gemonteerd. Maximale belasting 
van 10 kg wanneer de plank ondersteund wordt door 
2 consoles en maximale belasting van 20 kg wanneer de 
plank ondersteund wordt door 3 consoles. BERGSHULT 
heeft een afgeschuinde kant en een gladde rand aan de 
lange zijde. Jij kiest wat je het liefst hebt.
Wit 504.212.39 11,99
Bruinzwart 604.262.84 11,99
Donkergrijs 904.212.37 11,99
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN - CONSOLES

SANDSHULT console, 18×22 cm. Omkeerbaar: geschikt 
voor planken van 20 en 30 cm diep. Exclusief schroeven.
Espenhout 603.999.02 3,-
Wit gelazuurd espenhout 504.564.03 3,-

 
RAMSHULT console, 20×30 cm. Omkeerbaar: geschikt voor 
planken van 20 en 30 cm diep. Exclusief schroeven.
Wit 803.998.97 5,-
Zwart 504.212.44 5,-
Grijs 604.275.23 5,-

SIBBHULT console, 18×18 cm. Omkeerbaar: geschikt voor 
planken van 20 en 30 cm diep. Exclusief schroeven.
Wit 104.177.34 0,50

KROKSHULT console, 18×24 cm. Omkeerbaar: geschikt 
voor planken van 20 en 30 cm diep. Exclusief schroeven.
Zwart 403.999.03 3,-  

GRANHULT console, vernikkeld. Set van 2.  
Zaag de plank op de gewenste lengte en bedek de 
zaagrand met de GRANHULT console. Geschikt voor 
planken met een dikte van 2,5 cm. Inclusief schroeven om 
de consoles aan de planken te bevestigen. Schroeven om 
de plank aan de muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
20×12 cm 504.305.35 10,-
30×12 cm 304.305.36 13,-

GRANHULT verbindingsconsole, vernikkeld.
Verbind 2 of meer planken met de GRANHULT 
verbindingsconsole. Geschikt voor planken met een dikte 
van 2,5 cm. Inclusief schroeven om de consoles aan de 
planken te bevestigen. Schroeven om de plank aan de 
muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
20×12 cm 004.305.33 5,-
30×12 cm 804.305.34 7,-

PERSHULT console, Geschikt voor planken met een dikte 
van 2,5 cm. Inclusief schroeven om de consoles aan de 
planken te bevestigen. Schroeven om de plank aan de 
muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
20×30 cm
Wit 104.305.18 3,-

30×30 cm
Wit 203.998.95 4,-

ZO COMBINEER JE PLANKEN EN CONSOLES
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN - WANDPLANKEN

Zoek je een wandplank voor jouw interieur? We hebben veel 
stijlen en afmetingen die passen bij de rest van onze meubelen.

SVENSHULT wandplank, 60×20 cm. Hoogte: 35 cm. 
Max. belasting 10 kg. Exclusief schroeven.
Wit 803.999.01 9,99
Goudkleurig 504.275.33 12,99

SVENSHULT wandplank met opbergruimte, 41×20 cm. 
Hoogte: 41 cm. Totale max. belasting 16 kg. Max. belasting/
plank 7 kg. Max. belasting vak 2 kg. Schroeven om de plank 
aan de muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
Bruinrood/wit gebeitst eiken 804.000.75 24,99

SVENSHULT wandplank met opbergruimte, 30×28 cm. 
Hoogte: 25 cm. Totale max. belasting 10 kg. Max. belasting/
plank 5 kg. Schroeven om de plank aan de muur te 
bevestigen zijn niet inbegrepen. 
Donkergrijs/wit gebeitst eiken 404.177.37 14,99

TOXHULT wandplank, 110×32 cm. Hoogte: 7 cm.  
Totale max. belasting 20 kg. Schroeven om de plank aan de 
muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
Wit 604.011.27 29,99

LACK wandplank, 30×26 cm. Dikte: 5 cm. Maximale 
belasting 3 kg. Te combineren met andere meubelen uit de 
LACK serie. Exclusief schroeven.
Wit 502.821.77 4,99
Zwartbruin 404.305.88 4,99
Wit gebeitst eikenpatroon 604.310.73 4,99

LACK wandplank, 110×26 cm. Dikte: 5 cm. Maximale 
belasting van 5 kg voor planken aan pleistermuren en 15 kg 
voor houten en betonnen muren. Plaats de plank op de 
wandmontagerail die meegeleverd is. Schroeven om de 
plank aan de muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. Te 
combineren met andere meubelen uit de LACK serie.
Wit 902.821.80 9,99
Zwartbruin 401.036.33 9,99
Wit gebeitst eikenpatroon 603.835.19 9,99

LACK wandplank, 190×26 cm. Dikte: 5 cm.
Maximale belasting van 8 kg voor planken aan 
pleistermuren en 20 kg voor houten en betonnen muren. 
Plaats de plank op de wandmontagerail die meegeleverd 
is. Schroeven om de plank aan de muur te bevestigen zijn 
niet inbegrepen. Te combineren met andere meubelen uit 
de LACK serie.
Wit 502.821.82 19,99
Zwartbruin 401.037.51 19,99
Wit gebeitst eikenpatroon 203.835.21 19,99

LACK wandrekelement, 30×190 cm. Diepte: 28 cm.
Totale max. belasting 25 kg. Max. belasting/plank 3 kg.
Je kan de plank verticaal of horizontaal monteren. 
Schroeven om de plank aan de muur te bevestigen zijn niet 
inbegrepen. Te combineren met andere meubelen uit de 
LACK serie.
Wit 602.821.86 49,99
Zwartbruin 804.305.91 49,99
Wit gebeitst eikenpatroon 604.305.92 49,99

FJÄLLBO wandplank, 101×20 cm. Hoogte: 21 cm. Max. 
belasting 15 kg. Schroeven om de plank aan de muur 
te bevestigen zijn niet inbegrepen. Te combineren met 
andere meubelen uit de FJÄLLBO serie.
Zwart/grenen 804.212.47 24,99

LIATORP wand-/verbindingsplank, 152×47 cm. Diepte: 
23 cm. Max. belasting/plank 15 kg. Schroeven om de 
plank aan de muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. Te 
combineren met andere meubelen uit de LIATORP serie.
Wit 601.165.97 129,-

HEMNES wand plank, 42×118 cm. Diepte: 10 cm. 
Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schroeven om 
de plank aan de muur te bevestigen zijn niet inbegrepen. 
Te combineren met andere meubelen uit de HEMNES serie.
Wit 003.966.47 59,99

HEMNES wand-/verbindingsplank, 148×34 cm. Diepte: 
37 cm. Schroeven om de plank aan de muur te bevestigen 
zijn niet inbegrepen. Te combineren met andere meubelen 
uit de HEMNES serie.
Wit gebeitst 602.972.20 99,99
Zwartbruin 202.972.17 99,99
Lichtbruin 802.972.19 99,99

SKOGSTA wandplank, 120×25 cm. Diepte: 25 cm. 
Max. belasting 20 kg. Schroeven om de plank aan de muur 
te bevestigen zijn niet inbegrepen. Te combineren met 
andere meubelen uit de SKOGSTA serie.
Acacia 103.004.99 29,99


