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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

 

Een hulde aan handwerk en gezond verstand
Hoe kunnen we de kennis van hoe mensen vroeger leefden toepassen om onze 
woningen nu comfortabeler te maken? Dat kan bijvoorbeeld door inspiratie op te 
doen bij traditioneel handwerk. Dat deden designers Tina Christensen en Kai Legaard 
toen ze BONDHOLMEN ontwierpen. Elk detail in de serie brengt hulde aan het gezond 
verstand van vroeger. Dat zit verwerkt in tal van kleine dingen die het leven buiten 
vandaag de dag een beetje makkelijker en duurzamer maken.

Slijtvast materiaal dat natuurlijk aanvoelt
Alle producten van de BONDHOLMEN serie zijn gemaakt van duurzaam aangekocht 
eucalyptus van topkwaliteit. Eucalyptus is een slijtvaste, harde houtsoort geschikt 
voor gebruik buiten omdat het zeer compact is en van nature een hoog gehalte 
aan olie bevat, waardoor het beter bestand is tegen weer en wind, uitdroging en 
schimmel. Het grijze oppervlak in verschillende lagen maakt de buitenmeubelen nog 
sterker en dankzij de natuurlijke kleur gaan de meubelen mooi op in hun omgeving.
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Eetcombinaties

Dinertje voor twee Een kleine eettafel die plaats biedt voor jou 
en een vriend. De stoel kan je dichtklappen wanneer je hem niet 
nodig hebt.

Deze combinatie 159,97 (194.129.25)
Deze combinatie met FRÖSÖN/DUVHOLMEN  
zitkussens, antraciet 181,95 (094.129.40)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN tafel, grijs gelazuurd. 65×65 cm 1 st.
BONDHOLMEN klapstoel, opplooibaar, grijs gelazuurd 2 st.
FRÖSÖN/DUVHOLMEN (Ø35 cm) of 
KUDDARNA (32×36 cm) zitkussens 2 st.

Plaats voor vier De ronde vorm van de tafel is ideaal om 
gezellig samen te zitten want iedereen kan elkaar zien. We 
maakten de armleunstoel zo ruim mogelijk, zowel de zitting als 
de armleuningen, opdat ze veel steun bieden en de stoel echt 
comfortabel is. De zitting heeft een kleine opstaande rand aan 
de achterkant zodat het zitkussen mooi op zijn plaats blijft.

Deze combinatie 428,96 (293.304.82)
Deze combinatie grijs gelazuurd met JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
zitkussens, antraciet 50×50 cm 524,96 (993.305.39)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN tafel, grijs gelazuurd. Ø108 cm 1 st.

BONDHOLMEN armleunstoel, grijs gelazuurd 4 st.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA

of HÅLLÖ zitkussens 50×50 cm 4 st.

Een plekje in de schaduw De tuinstoel heeft 4 standen zodat 
jij kiest wat je wil: eten, ontspannen of allebei.  De parasol blijft 
goed zitten in het gat in het midden van de tafel. De poten kan 
je makkelijk inklappen om de tafel makkelijker op te bergen. 

Deze combinatie 668,94 (294.128.78)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN tafel, grijs gelazuurd, 235×90 cm 1 st.
BONDHOLMEN tuinstoel, grijs gelazuurd 6 st.
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Zitbankcombinaties

Ontspannend hoekje Ontspannen kan ook als je niet veel 
plaats hebt met de BONDHOLMEN armleunstoel en enkele 
comfortabele kussens.

Deze combinatie met JÄRPÖN/DUVHOLMEN zit/rugkussen, 
antraciet 178,99 (593.207.59)
Deze combinatie met FRÖSÖN/DUVHOLMEN zit/rugkussen, 
beige 157,49 (193.208.41)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN fauteuil 1 st.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA of 
HÅLLÖ zitkussen 62×62 cm 1 st.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA rugkussen 62×44 cm of HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm 1 st.

Alleen of met twee Ga even lekker languit liggen voor een 
dutje of breng tijd door met je allerliefste in de BONDHOLMEN 
2-zitsbank met comfortabele kussens. 

Deze combinatie met JÄRPÖN/DUVHOLMEN zit/rugkussens, 
antraciet 357,- (593.207.83)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN 2-zitsbank 1 st.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA of 

HÅLLÖ zitkussen 62×62 cm 2 st.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 

KUDDARNA rugkussen 62×44 cm of HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm 2 st.

Een woonkamer onder een heldere hemel Knusse fauteuils, 
een ruime salontafel en een comfortabele zitbank: richt een 
comfortabele buitenzitruimte in met de BONDHOLMEN tuinset 
voor 4 personen.

Deze combinatie met JÄRPÖN/DUVHOLMEN zit/rugkussens, 
antraciet  804,97 (693.208.29)
Deze combinatie met FRÖSÖN/DUVHOLMEN zit/rugkussen, 
beige 718,97 (693.237.62)

Hiervoor heb je nodig:
BONDHOLMEN fauteuil 2 st.
BONDHOLMEN 2-zitsbank 1 st.
BONDHOLMEN salontafel 1 st.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA of 
HÅLLÖ zitkussen 62×62 cm 4 st.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA rugkussen 62×44 cm of HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm 4 st.
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Alle onderdelen en prijzen
Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte (cm). 

BONDHOLMEN tuinstoel. 58×78×107 cm,  
Zitting: 49×46×43 cm. 
Grijs gelazuurd 104.818.43 69,99

Kussens geschikt voor de BONDHOLMEN tuinstoel

JÄRPÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen.

JÄRPÖN overtrek voor zit-/rugkussen. 116×45 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussens voor 
zit-/rugkussen. 45×42/45×71 cm. Afzonderlijk verkocht. 
Antraciet 304.834.74 30,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zit-/rugkussen.  
Dikte 5 cm. Bestaat uit: 1 zitkussen (45×42 cm) en 
1 rugkussen (45×71 cm). 

203.918.56 20,-

FRÖSÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen.

FRÖSÖN overtrek voor zit-/rugkussen. 116×45 cm. Te 
completeren met een DUVHOLMEN binnenkussens voor 
zit-/rugkussen. Afzonderlijk verkocht.
Beige 592.531.23 36,99
Donkergrijs 203.917.19 16,99
Blauw 303.918.08 16,99

DUVHOLMEN binnenkussen voor zit-/rugkussen.  
Dikte 5 cm. Bestaat uit: 1 zitkussen (45×42 cm) en 
1 rugkussen (45×71 cm). 

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

BONDHOLMEN klapstoel, opklapbaar. 41×54 cm, 
85 cm hoog. Zitting 35×35×43 cm.
Grijs gelazuurd 004.735.27 39,99

Kussens geschikt voor de BONDHOLMEN klapstoel

FRÖSÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen.

FRÖSÖN hoes voor zitkussen. Ø35 cm. Te completeren 
met een DUVHOLMEN binnenkussen voor stoelkussen, 
diameter 35 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 303.917.09 4,99
Donkergrijs 803.917.16 4,99
Blauw 803.918.20 5,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoel. Ø35 cm.  
Dikte 4 cm. 

803.918.39 6,-

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

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

Buitenmeubels
BONDHOLMEN tafel. Voor 1-2 personen. 65×65 cm, 
74 cm hoog.
Grijs gelazuurd 104.205.76 79,99

BONDHOLMEN tafel. Voor 4 personen. Ø108 cm, 
74 cm hoog.
Grijs gelazuurd 904.205.77 149,-

BONDHOLMEN tafel. Voor 6 personen. 235×90 cm, 
74 cm hoog.
Grijs gelazuurd 104.205.62 249,-

BONDHOLMEN armleunstoel. 63×62 cm, 83 cm hoog.  
Zitting: 50×54×42 cm.
Grijs gelazuurd 804.206.29 69,99

Kussens geschikt voor de BONDHOLMEN armleunstoel en  
bank met armleuningen

JÄRPÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen. Het overtrek heeft 
een gewatteerd inzetstuk dat jouw zitcomfort verbetert. 

JÄRPÖN overtrek voor stoelkussen. 50×50 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 50×50 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 204.453.12 15,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoel. 50×50 cm.  
Dikte 5 cm. 

604.178.97 9,-

FRÖSÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen.

FRÖSÖN overtrek voor stoelkussen. 50×50 cm. Te 
completeren met een DUVHOLMEN binnenkussen voor 
stoel  50×50 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 904.129.35 7,99
Donkergrijs 504.129.42 7,99
Blauw 504.129.37 7,99

DUVHOLMEN binnenkussen voor stoel. 50×50 cm.  
Dikte 5 cm. 

604.178.97 9,-

KUDDARNA zitkussen. 50×50 cm. Dikte 7 cm.

Beige 904.179.09 7,99
Lichtblauw 904.179.14 7,99
Grijs 804.179.19 7,99

HÅLLÖ zitkussen. 50×50 cm. Dikte 6 cm.

Zwart 402.644.85 12,99
Beige 502.616.79 12,99
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Alle onderdelen en prijzen
Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte (cm). 

Loungen en relaxen
BONDHOLMEN fauteuil. 77×81 cm, 73 cm hoog.  
Zitting: 62×62×30 cm.
Grijs gelazuurd 304.206.60 99,99

BONDHOLMEN 2-zitsbank. 139×82 cm, 73 cm hoog.  
Zitting: 124×62×30 cm.
Grijs gelazuurd 704.206.63 199,-

Kussens geschikt voor de BONDHOLMEN fauteuil en 2-zitsbank

JÄRPÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen. Elk overtrek heeft 
een gewatteerd inzetstuk dat jouw zitcomfort verbetert. 

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

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

503.918.50 20,-

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

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

103.918.33 15,-

FRÖSÖN kussenovertrekken en DUVHOLMEN binnenkussens worden apart verkocht. 
Zo kan je makkelijk de look veranderen en het overtrek wassen.

FRÖSÖN overtrek voor zitkussen. 62×62 cm.  
Te completeren met een 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,-

FRÖSÖN overtrek voor rugkussen. 62×44 cm.  
Te completeren met een 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,-

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. Dikte 6 cm.

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

HÅLLÖ zitkussen. 62×62 cm. Dikte 8 cm.

Beige 002.600.74 25,-
Zwart 602.645.40 25,-

HÅLLÖ rugkussen. 62×42 cm. 

Beige 002.616.72 10,-
Zwart 802.644.93 10,-

BONDHOLMEN salontafel. 111×60 cm, 47 cm hoog.

Grijs gelazuurd 604.206.73 89,99
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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 
Reinigen met een zachte doek bevochtigd met water, en een 
mild afwasmiddel of zeep. Afdrogen 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.

Opbergen
Berg je buitenmeubilair wanneer mogelijk binnen op, op een 
droge en koele plaats. Als je meubelen buiten blijven staan, 
bescherm ze dan met een waterdichte hoes en zet ze, indien 
mogelijk, schuin zodat het water er makkelijker afloopt. 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.

Onderhoudsinstructies voor BONDHOLMEN  

TOSTERÖ waterdichte meubelhoezen 
Hoezen voor tuinmeubelset

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 
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

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 504.114.43 229,-

VÅRDA lasure
Voor glans en bescherming zonder kleur 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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