
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.

Opbergers voor kinderen 
SMÅSTAD is een opbergsysteem ontwikkeld vanuit het perspectief 
van het kind. We willen het makkelijk en leuk maken zodat ze 
zichzelf kunnen aankleden en hun spullen op orde kunnen houden. 
Kinderen zijn immers geen kleine volwassenen. Ze gaan anders met 
hun omgeving om en zijn volop in ontwikkeling. Het systeem bevat 
een commode, een bank, een hoogslaper met bureau en diverse 
kleerkasten en ladekasten. Slimme accessoires helpen je makkelijk de 
meubels aan te passen zodat je ze vele jaren kan gebruiken, wat ook 
beter is voor je portemonnee.

Veiligheid
Kinderen zijn nieuwsgierig 
en hebben een levendige 
verbeelding. Ze zijn dus soms wat 
onvoorspelbaar. Daarom doen 
we altijd risicoanalyses en testen 
we onze kindermeubels om te 
garanderen dat ze geschikt zijn 
voor kinderen. Denk eraan het 
meegeleverde veiligheidsbeslag 
te gebruiken en meubels vanaf 
60 cm hoog stevig aan de muur te 
verankeren.

systeem
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SMÅSTAD groeit met je kind mee

Ontworpen voor kinderen
Toen we het SMÅSTAD opbergsysteem ontwikkelden, gingen 
we uit van de behoeften van kinderen en hun voortdurende 
ontwikkeling. Met details zoals haken op de perfecte hoogte 
is het voor kinderen makkelijker om zelf hun kleren te nemen 
en op te hangen zodat niet alles op een hoopje op de grond 
belandt. Veiligheid staat ook centraal bij de behoeften van 
kinderen. SMÅSTAD heeft zachte randen, afgeronde hoeken en 
de deurscharnieren hebben ingebouwde dempers zodat kleine 
vingertjes minder risico lopen om gekneld te raken.

Veiligheid en onderhoud
Kinderen doen zelden wat volwassenen van hen verwachten. Ze 
spelen met dingen en gebruiken spullen vaak op onvoorspelbare 
manieren. Daarom voeren we risicoanalyses en veiligheidstests uit 
op al onze kindermeubels. Bij meubels die hoger zijn dan 60 cm 
moet je ook een belangrijke veiligheidsmaatregel naleven: volg 
de montage-instructies en veranker het meubelstuk in de wand 
met het meegeleverde veiligheidsbeslag om te voorkomen dat 
het meubel omkantelt. Je kan de elementen en fronten van de 
meubelstukken schoonmaken met een vochtige doek en een mild 
detergent. Vervolgens droog je het meubel met een schone doek.

Eindeloze mogelijkheden
SMÅSTAD is een superflexibel systeem. Je kan kiezen uit 
verschillende basiselementen, fronten, handgrepen, details en 
accessoires om een combinatie samen te stellen die aansluit bij 
jouw behoeften en de beschikbare ruimte. Als je de opberger 
niet helemaal zelf wil plannen, kan je kiezen uit een selectie 
kant-en-klare combinaties die je makkelijk meteen mee naar 
huis kan nemen.

Slimme oplossingen voor een beperkte ruimte
Kinderen groeien, maar de ruimte in huis wordt daarom niet 
groter. Met SMÅSTAD kan je de ruimte maximaal benutten, 
aangezien je de elementen op verschillende manieren kan 
gebruiken en met de tijd kan veranderen. Met de SMÅSTAD 
hoogslaper maak je een kamer in een kamer, uitgerust met een 
bureau, wandplanken en een kleerkast. De SMÅSTAD commode 
groeit met je kind mee en bouw je om tot een bureau wanneer 
je kind uit de luiers is.
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Goed om te weten

Kinderen in huis hebben betekent leven in een wereld van constante verandering, daar zijn ouders wereldwijd het zeker mee eens. 
Daarom hebben we SMÅSTAD zo flexibel en veranderbaar mogelijk gemaakt. Zo kunnen de opbergers mee met de tijd evolueren en 
veranderen naarmate je kind ouder wordt en de behoeften veranderen.

0-2 jaar – een rustige start met  
veilige routines
Met een combinatie van een SMÅSTAD commode en opberger 
kan je een knusse, veilige en praktische plaats inrichten voor 
luierwissels en het opbergen van spullen zoals kleding en 
andere dingen die je nodig hebt voor de verzorging van je baby. 
Je kind zal zich verder ontwikkelen en met de tijd zijn omgeving 
beter begrijpen. Dit is een goed moment om kleurrijke foto's 
rond de commode te hangen en een babymobiel te installeren 
die zijn aandacht trekt.

3-7 jaar – groeien als kool  
en zelfstandig leren
De SMÅSTAD opbergers kan je opdelen in verschillende niveaus. 
In het bovenste deel kan je kleding ophangen die je niet elke 
dag gebruikt, en in de lades en aan de haken onderin kan je 
kind zelf bij de kleding die hij nodig heeft. Zichzelf aankleden 
en zelf voor hun spullen zorgen zijn belangrijke stappen in de 
ontwikkeling van een kind op weg naar zelfstandigheid.

8-14 jaar – persoonlijkheid wordt 
belangrijker
Op deze leeftijd verkennen kinderen volop hun persoonlijkheid 
en dat willen ze ook tonen. Dat is een van de redenen waarom 
wij een kurken deur hebben ontwikkeld waar zij hun stijl en 
interesses vrij kunnen uitdrukken zonder gaten in de wanden te 
maken. Met haken aan de binnen- en buitenkant van SMÅSTAD 
hang je snel kleding, rugzakken en andere spullen op die 
anders op de grond belanden.
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Goed om te weten over de uittrekbare kleerkast

1. Helemaal bovenin zit er een vaste lade waar je kleine 
spulletjes kan opbergen die je makkelijk verliest.

2. De scharnieren hebben ingebouwde dempers zodat de 
deuren zacht sluiten en vingers er niet tussen gekneld raken.

3. Haken aan de binnen- en buitenkant maken het makkelijk 
voor je kind om kleding, rugzakken en andere dingen net op 
te bergen.

4. De hoge zijkanten onderaan versterken de structuur en 
vormen een goede opbergbak.

5. Tegen een scherpe rand stoten doet pijn. Daarom zijn de 
hoeken van alle deuren en lades in de SMÅSTAD zacht 
afgerond.

6. Met symbolen in de HÄNGIG etikethouder is het makkelijker 
voor kinderen en volwassenen om de binnenkanten van 
lades en kleerkasten in te richten.

In het uittrekbare deel onder in de kleerkast heeft je kind een goed 
overzicht en kan hij langs twee kanten ook aan de haken en lades. 
Met de haken kunnen kinderen makkelijk kleren en andere spullen 
ophangen en afnemen. In het bovenste deel kan je kleding en 
andere zaken opbergen die je niet elke dag nodig hebt.
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Zo stel je SMÅSTAD samen

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie: 

LÄTTHET ophangrail, 60 cm 003.863.75 2 st.
LÄTTHET haak en klem 104.369.78 3 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 2 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede 904.461.48 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

We hebben een ruime selectie kant-en-klare SMÅSTAD combinaties waaruit je kan kiezen. Je vindt ze in de winkel of op onze website 
www.IKEA.be. Als je dat wil, kan je de kant-en-klare combinaties aanpassen zodat ze beter bij je behoeften en stijl passen. Met de 
SMÅSTAD planner kan je de inrichting of de afmetingen van je opbergoplossing veranderen. Je kan de planner ook gebruiken om je 
unieke SMÅSTAD combinatie zelf samen te stellen.

1× 
SMÅSTAD  
uittrekbare  
opberger 
60×55×196 cm

2× 
PLATSA  
basiselement
60×55×60 cm

2× 
SMÅSTAD 
bovenblad voor 
opberger 
60×55 cm

2× 
SMÅSTAD
wandopberger
60×30×60 cm

1× 
SMÅSTAD  
deur 
30×90 cm

2× 
SMÅSTAD 
deur 
30×60 cm

12×
HJÄLPA 
zachtsluitend  
scharnier

2× 
SMÅSTAD  
ladefront 
60×30 cm

2× 
KONSTRUERA  
lade zonder 
front
30 cm

2×
KONSTRUERA  
plank 
60×30 cm

2× 
HJÄLPA  
plank 
60×55 cm

SMÅSTAD/PLATSA kast, 180×55×196 cm,  
wit, met uittrekbare kastinrichting.
Deze combinatie: 593.924.16 425,-

Je volgt vier simpele stappen: 

1. Kies de basiselementen op basis van jouw behoeften en de beschikbare ruimte.

2. Kies de stijl van deuren en ladefronten. Ziet de combinatie er het best uit in neutraal wit of in kleur?

3. Voor de inrichting van jouw SMÅSTAD denk je best eerst even na over jullie dagelijkse routines en wat je moet opbergen. Werk de 
kleerkast af met lades, draadmanden, haken en andere accessoires uit ons ruim assortiment. 

4. Denk na over de handgrepen of knoppen voor de deuren en de ladefronten. Ga voor de stijl die je wil met onze diverse opties.

Hier demonstreren we het proces met de opbergoplossing met 
uittrekbaar element.



7

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 

Kant-en-klare combinaties

Afmetingen: 90×50×48 cm
Deze combinatie met witte fronten 65,- (193.891.52)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD bank, 90×50×48 cm, wit 804.335.42 1 st.
SMÅSTAD doos, 90×49×48 cm, wit 604.341.42 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 80×55×108 cm
Deze combinatie met witte fronten 167,- (193.884.16)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD uittrekbare opberger, 80×55×108 cm 804.369.65 1 st.
KONSTRUERA draadmand, 25 cm 204.513.79 5 st.
HJÄLPA uittrekrail voor mand, 55 cm, wit, 2 st. 103.311.94 5 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×196 cm
Deze combinatie met witte fronten 185,- (293.890.19)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD uittrekbare opberger, 60×55×196 cm 504.369.62 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Dit zijn voorbeelden van onze kant-en-klare combinaties. Je kan de stijl aanpassen met andere fronten. Dit kan ook een invloed hebben 
op de prijs. Handgrepen en knoppen versterken ook de stijl en de look, maar zijn niet inbegrepen in de prijs. Ga langs in jouw winkel of 
kijk online op www.IKEA.be voor meer informatie en prijzen.
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Afmetingen: 60×30×60 cm
Deze combinatie met witte fronten 53,- (393.884.44)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD wandopberger, 60×30×60 cm 004.335.22 1 st.
LÄTTHET ophangrail, 60 cm 003.863.75 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×60 cm, wit, 2 st. 904.342.30 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
KONSTRUERA plank, 60×30 cm, wit 804.367.86 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×120 cm
Deze combinatie met witte fronten 118,- (493.878.06)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×120 cm, wit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×120 cm
Deze combinatie met witte fronten 154,- (593.876.55)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×120 cm, wit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 

Kant-en-klare combinaties



9

Afmetingen: 60×55×63 cm
Deze combinatie met witte fronten 89,- (993.875.21)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×60 cm, wit 103.309.72 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 170,- (193.880.39)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 2 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×120 cm
Deze combinatie met witte fronten 105,- (393.883.21)

Opgelet! Deze combinatie bestaat ook in een diepte van 40 cm (993.903.16)

Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×120 cm, wit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×120 cm, wit, 2 st. 904.341.88 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
HJÄLPA draadmand, 60×55 cm, wit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA uittrekrail voor mand, 55 cm, wit, 2 st. 103.311.94 1 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 

Kant-en-klare combinaties
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Afmetingen: 60×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 166,- (193.891.90)
Boodschappenlijst
PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×120 cm, wit, 2 st. 904.341.88 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA draadmand, 60×55 cm, wit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA uittrekrail voor mand, 55 cm, wit, 2 st. 103.311.94 1 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 160,- (393.899.76)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm, wit 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm, wit 404.367.74 2 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
LÄTTHET haak en klem 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 60×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 117,- (793.892.72)

Opgelet! Deze combinatie bestaat ook in een diepte van 40 cm (493.908.75)

Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 2 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 8 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 2 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.

Kant-en-klare combinaties
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Afmetingen: 210×79×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 421,- (193.922.96)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD commode/bureau, wit 404.626.21 1 st.
PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
PLATSA basiselement, 60×55×120 cm, wit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 2 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 8 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 6 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 6 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 3 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 3 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 2 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 180×55×196 cm
Deze combinatie met witte fronten 425,- (593.924.16)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD uittrekbare opberger, 60×55×196 cm 504.369.62 1 st.
PLATSA basiselement, 60×55×60 cm, wit 103.309.72 2 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD bovenblad voor opberger, 60×55 cm 504.728.27 2 st.
SMÅSTAD wandopberger, 60×30×60 cm 004.335.22 2 st.
LÄTTHET ophangrail, 60 cm 003.863.75 2 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×60 cm, wit, 2 st. 904.342.30 2 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 12 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 2 st.
KONSTRUERA plank, 60×30 cm, wit 804.367.86 2 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st. 
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA haak voor kledingroede, 2 st. 904.461.48 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 3 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: 150×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 229,- (693.913.03)
Boodschappenlijst

SMÅSTAD bank, 90×50×48 cm, wit 804.335.42 1 st.
PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD deur, 30×120 cm, wit, 2 st. 904.341.88 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.
SMÅSTAD doos, 90×49×48 cm, wit 604.341.42 1 st.
HJÄLPA draadmand, 60×55 cm, wit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA uittrekrail voor mand, 55 cm, wit, 2 st. 103.311.94 1 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.

Kant-en-klare combinaties
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Afmetingen: 240×55×180 cm
Deze combinatie met witte fronten 426,- (693.909.97)
Boodschappenlijst

PLATSA basiselement, 60×55×180 cm, wit 503.309.51 2 st.
LÄTTHET poot, verstelbaar, wit, 4 st. 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD wandopberger, 60×30×60 cm 004.335.22 2 st.
LÄTTHET ophangrail, 60 cm 003.863.75 2 st.
SMÅSTAD deur, 30×90 cm, wit, 2 st. 204.341.63 2 st.
SMÅSTAD deur, 30×60 cm, wit, 2 st. 904.342.30 2 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 16 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 4 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 4 st.
KONSTRUERA plank, 60×30 cm, wit 804.367.86 2 st.
HJÄLPA plank, 60×55 cm, wit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 2 st.
LÄTTHET haak en klem, 2 st. 104.369.78 2 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 

Kant-en-klare combinaties
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1 2

3

Afmetingen: 90×79×100 cm 
Deze combinatie 150,- (193.921.59)
Boodschappenlijst
SMÅSTAD commode/bureau , wit 404.626.21 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

SMÅSTAD commode/bureau

1. De commode is een handige en veilig plek voor vele knusse 
momenten met je baby.

2. Wanneer je kind wat groter is, maak je van de commode een 
leuke tafel om aan te spelen en te tekenen door het blad te 
verlagen.

3. Voor je het weet, gaat je kind naar school. Dan zet je het blad 
opnieuw hoger voor een comfortabel bureau waar je kind 
zijn huiswerk kan maken, en handige opbergruimte onderin.

SMÅSTAD commode – bijbehorende producten

SKÖTSAM aankleedkussen, 53×80×2 cm. De 
verzorgingsmat is waterbestendig en makkelijk schoon 
te maken met een vochtige doek. Je kan ook detergent 
gebruiken als dat nodig is, maar denk eraan dat je alles 
goed wegveegt.

502.517.98 6,99

SKÖTSAM hoes voor aankleedkussen, 83×55 cm.

Bosbessenmotief/wit 504.447.78 4,99
Grijs 904.489.27 4,99

NÖJSAM mand, set van 2. Ruimtebesparende manden 
die de spullen van je kinderen op orde houden. Kan 
opgevouwen worden, zo bespaar je plaats wanneer 
je de doos niet gebruikt. Makkelijk schoon te maken, 
machinewasbaar op 40°C. 
Rood/blauw 404.213.05 6,99

NÖJSAM doos 25×37×22 cm. Je ziet snel wat er in de 
doos zit dankzij de netstof aan de voorkant. Met de lus 
aan de voorkant kan je makkelijk de doos uittrekken. Kan 
opgevouwen worden, zo bespaar je plaats wanneer je de 
doos niet gebruikt.
Blauw 904.213.22 7,99
Lichtrood 904.213.17 7,99

VÄDRA aankleedkussen. 

48×74 cm 802.261.37 17,99
74x80 cm 304.045.56 29,99

VÄDRA hoe voor aankleedkussen.

Konijnpatroon/wit 48×74 cm. 104.892.12 5,99
Konijnpatroon/wit 74x80 cm 604.941.50 7,99
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SMÅSTAD hoogslaper met bureau en opberger

Het bureau wordt parallel met het bed gemonteerd en de 
deuren van de kleerkast staan aan de buitenkant.  
Als je de SMÅSTAD hoogslaper zo plaatst, met de deuren van 
de kleerkast aan de buitenkant, maak je een perfect plekje voor 
een bureau onder het bed.  
Afmetingen: 206×104×182 cm

Het bureau wordt in een rechte hoek onder het bed 
gemonteerd en de deuren van de kleerkast staan aan de 
binnenkant. In een kleine kamer kan je het bureau in een 
rechte hoek onder het bed monteren waarbij de deuren van de 
kleerkast naar binnen openen.  
Afmetingen: 206×148×182 cm

Het bureau wordt in een rechte hoek onder het bed 
gemonteerd en de deuren van de kleerkast staan aan de 
buitenkant. In een ruime kamer kan je het bureau in een 
rechte hoek onder het bed plaatsen met de deuren van kasten 
die naar buiten draaien.
Afmetingen: 206×148×182 cm

De ladder is aan de linkerkant van het bed gemonteerd.  
De SMÅSTAD hoogslaper wordt nog flexibeler omdat de ladder 
zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het bed kan 
worden gemonteerd. Kies de oplossing die het best bij de 
ruimte en je behoeften past.  
Afmetingen: 206×104×182 cm

• Stapelbedden en hoogslapers zijn aanbevolen voor kinderen 
vanaf 6 jaar.

• Minimale hoogte van het plafond is 240 cm.
• We raden een matras aan die maximaal 20 cm dik is.
• De ladder kan aan de linker- of rechterkant van het bed 

worden gemonteerd.

Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe een SMÅSTAD 
hoogslaper op verschillende manieren gemonteerd kan worden 
naargelang de vorm van de ruimte en de behoeften. Voeg 
deuren, lades en details toe volgens jouw behoeften en stijl. Het 
bureau met slim snoerbeheer zorgt voor orde. De antislipladder 
kan je aan de zijkanten van elke trede goed vastnemen met de 
handen. Met de twee handgrepen bovenaan klim je makkelijk 
op en van de ladder. 
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Boodschappenlijst
SMÅSTAD hoogslaperelement met bureau en opberger, 
90×200 cm, wit 504.540.36 1 st.

SMÅSTAD deur, 30×120 cm, wit, 2 st. 904.341.88 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 3 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 3 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Boodschappenlijst
SMÅSTAD hoogslaperelement met bureau en opberger, 
90×200 cm, wit 504.540.36 1 st.

SMÅSTAD deur, 30×120 cm, wit, 2 st. 904.341.88 1 st.
HJÄLPA zachtsluitend scharnier, 1 st. 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm, wit 004.340.98 1 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 15 cm 504.367.78 1 st.
SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm, wit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA lade zonder front, 30 cm 404.367.74 2 st.
HJÄLPA kledingroede, 60×55 cm, wit 503.312.05 1 st.

Opgelet! Handgrepen zijn niet inbegrepen in de prijs.

SMÅSTAD hoogslaper-/bureaucombinaties

SMÅSTAD hoogslaper/bureau – bijkomende producten

FUBBLA led-bureaulamp, De perfecte oplossing voor 
knutselen, tekenen of bouwwerkjes want je kan het licht 
richten naar waar je wil. 
Wit 403.257.09 29,99

FUBBLA led-wandlamp. Deze lamp is speels en makkelijk 
te dimmen. Ideaal om verhaaltjes te lezen of als knusse 
sfeerverlichting.
Wit 003.815.99 24,99

ÖRFJÄLL kinderbureau 

Wit/Vissle blauw/groen 604.417.79 39,99
Wit/Vissle donkergrijs 104.417.86 39,99
Wit/Vissle roze 704.417.69 39,99

MALFORS foammatras, 90×200 cm. 

Middelhard/wit 402.722.87 89,99

MOSHULT foammatras, 90×200 cm.

Stevig/wit 302.723.39 69,99

Hoogslaper met drie lades in de kast onder het bureau.
Afmetingen: 206×104×182 cm Bedmaat: 90×200 cm 
Deze combinatie: 398,- (093.920.94)

Hoogslaper met twee lades in de kast onder het bureau. 
Afmetingen: 206×104×182 cm Bedmaat: 90×200 cm
Deze combinatie: 388,- (693.913.55)
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Alle onderdelen en prijzen

55 cm diepe basiselementen
PLATSA basiselement, wit. 

60×55×60 cm* 103.309.72 27,-

60×55×120 cm* 503.309.46 42,-

60×55×180 cm* 503.309.51 54,-

Uittrekbare elementen
SMÅSTAD uittrekbare opberger, wit. 

80×55×108 cm* 804.369.65 121,-

60×55×196 cm* 504.369.62 154,-

40 cm diepe basiselementen
PLATSA basiselement, wit.

60×40×60 cm* 503.309.70 25,-

60×40×120 cm* 303.309.47 37,-

60×40×180 cm* 903.309.54 45,-

30 cm diep wandelement
SMÅSTAD wandopberger, wit.

60×30×60 cm* 004.335.22 23,-

Andere artikelen
SMÅSTAD bank, wit. Te completeren met SMÅSTAD doos.

90×50×48 cm 804.335.42 30,-

SMÅSTAD hoogslaper met bureau en opberger, wit.  
Min. hoogte van het plafond: 240 cm. 
Matrasmaat 90×200 cm* 504.540.36 300,-

SMÅSTAD commode/bureau,wit. 

90×79×100 cm* 404.626.21 99,99

SMÅSTAD bovenblad voor opberger, wit. 

60×40 cm 904.728.30 8,-
60×55 cm 504.728.27 10,-

LÄTTHET ophangrail voor wandbevestiging.

60 cm 003.863.75 4,-

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 

* Dit meubel moet aan de wand verankerd worden.
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Alle onderdelen en prijzen

Deuren en ladefronten
Alle SMÅSTAD deuren worden per 2 verkocht. Knoppen en 
handgrepen worden afzonderlijk verkocht. Werk de deuren af 
met HJÄLPA zachtsluitende scharnieren.

SMÅSTAD deur 120 cm, 30×120 cm, set van 2.

Wit 904.341.88 23,-
Wit/met frame 404.342.04 27,-
Lichtroze 204.342.00 23,-
Lichtturkoois 104.341.92 23,-
Groen 204.341.96 23,-
Grijs 204.513.60 23,-
Berken 504.342.08 27,-
Krijtbordoppervlak, antraciet 704.460.69 33,-

SMÅSTAD deur 90 cm, 30×90 cm, set van 2.

Wit 204.341.63 15,-
Wit/met frame 904.341.74 18,-
Lichtroze 204.341.82 15,-
Lichtturkoois 804.341.84 15,-
Groen 304.341.67 15,-
Grijs 304.513.69 15,-
Berken 604.341.75 18,-
Kurk 904.460.68 35,-

SMÅSTAD deur 60 cm, 30×60 cm, set van 2

Wit 904.342.30 13,-
Wit/met frame 204.342.38 15,-
Lichtroze 604.342.36 13,-
Lichtturkoois 504.342.32 13,-
Groen 104.342.34 13,-
Grijs 104.513.65 13,-
Berken 804.342.40 15,-

SMÅSTAD ladefront, 60×30 cm. Te completeren met de 
KONSTRUERA lade zonder front.
Wit 704.341.13 8,-
Wit/met frame 804.341.17 9,-
Lichtroze 004.341.16 8,-
Lichtturkoois 504.341.14 8,-
Groen 204.341.15 8,-
Grijs 804.513.76 8,-
Berken 604.341.18 9,-

SMÅSTAD ladefront, 60×15 cm. Te completeren met de 
KONSTRUERA lade zonder front.
Wit 004.340.98 6,-
Lichtroze 204.340.97 6,-
Lichtturkoois 404.340.96 6,-
Groen 804.340.99 6,-
Grijs 504.513.73 6,-
Berken 404.341.00 7,-

Scharnieren en poten
HJÄLPA zachtsluitend scharnier.

1 st. 903.828.82 2,-

LÄTTHET poot, verstelbaar. Wit. Set van 4. Zo staat je 
kledingkast altijd stabiel, ook op oneffen vloeren.
Wit 203.311.98 2,-

LÄTTHET poot, wit/metaal. Set van 4.

11 cm 503.955.94 10,-

LÄTTHET poot, wit/hout, Set van 4.

11 cm 103.955.91 10,-

Handgrepen en knoppen
BEGRIPA handgreep, 13 cm. Set van 2.

Wit 804.461.15 2,99
Oranje 704.461.25 2,99
Turkoois 004.461.24 2,99
Geel 604.693.96 2,99

JÄRNSPARV handgreep, 14,1 cm. Set van 2.

Zwart 604.461.21 3,99

LAPPMES handgreep, 11,2 cm. Set van 2.

Berken 404.461.22 5,99

PLOCKAR knop, 4,9 cm. Set van 2.

Hout 204.461.23 3,99

LATMASK handgreep met klem, 60 mm, 2 st.

Wit 104.720.42 2,-

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 
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Inrichting
KONSTRUERA plank, wit.

60×30 cm 804.367.86 5,-

HJÄLPA plank, wit.

60×55 cm 903.311.66 7,-
60×40 cm 003.311.61 6,-

KONSTRUERA lade zonder front, wit. Te completeren met 
SMÅSTAD ladefront.
60×55×15 cm 504.367.78 9,-
60×55×30 cm 404.367.74 12,-

SMÅSTAD doos, 90×49×48 cm. Past bij de SMÅSTAD bank, 
wielen inbegrepen. 
Wit 604.341.42 35,-
Lichtroze 704.341.51 35,-
Lichtturkoois 904.341.45 35,-
Groen 304.341.48 35,-
Grijs 804.513.57 35,-
Berken 404.341.57 40,-

HJÄLPA draadmand, wit. Te completeren met de 
uittrekbare HJÄLPA stang voor draadmand.
60×55×15 cm 403.311.83 5,-
60×40×15 cm 903.311.85 4,-

KONSTRUERA draadmand, wit. Past in het lage SMÅSTAD 
uittrekbare element en de commode/bureau. Te 
completeren met de HJÄLPA uittrekbare rail voor manden, 
55 cm.
25×52×13 cm 204.513.79 4,-

HJÄLPA uittrekbare rail voor mand, wit. Set van 2.

55 cm 103.311.94 4,-
40 cm 303.311.93 3,-

HJÄLPA kledingroede, wit. 

60×55 cm 503.312.05 2,-
60×40 cm 604.501.27 5,-

Alle onderdelen en prijzen

Accessoires
HÄNGIG ronde spiegel, wit.

26 cm 704.461.54 4,99

LÄTTHET haak en klem, wit. 

Set van 2. 104.369.78 2,-

HJÄLPA haak voor kledingroede,wit.

Set van 2. 904.461.48 2,-

HJÄLPA multihanger, wit.

22,5×6 cm 003.317.12 3,-

HÄNGIG etikethouder. Set van 5. Inclusief 10 etiketten met 
verschillende illustraties.
6×2×6 cm 004.513.23 3,-

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 
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Kastinrichting

BÄNKKAMRAT bankkussen, 90×50×3 cm. Past bij de 
SMÅSTAD bank en tovert haar om tot een zacht plekje om 
te zitten.
Stippen 804.618.89 12,99
Turkoois 004.811.98 12,99

BAGIS kinderkapstok.Set van 8.

Diverse kleuren 004.665.98 2,-

HÄNGA kinderkapstok. Set van 5.

Naturel 601.787.69 3,99

TROFAST opbergbak. 

20×30×10 cm
Wit 700.914.12 1,50
42×30×10 cm
Wit 800.892.39 2,-
Geel 503.080.02 2,-
Groen 404.662.85 2,-
42×30×23 cm
Wit 956.851.00 4,-
Roze 504.662.75 4,-
Oranje 304.662.81 4,-
42×30×36 cm
Wit 200.892.42 5,-

UPPRYMD doos, 18×27×17 cm. Set van 3. Past perfect in de 
SMÅSTAD wandopberger.
Zwart/geel/turkoois 504.622.58 9,99

UPPRYMD doos, 25×44×17 cm.

Geel 304.622.59 5,99

UPPRYMD doos, 25×44×25 cm.

Turkoois 804.622.66 7,99

UPPRYMD doos, 38×42×33 cm. Past perfect in het SMÅSTAD 
uittrekbare element.
Wit/zwart motief 104.622.98 9,99

Werk je nieuwe opbergoplossing af met dozen en inzetten uit ons ruime assortiment kastinrichting. Ze bieden je nog meer 
mogelijkheden om jouw spullen of die van je kind netjes op te bergen.

JÄTTELIK opbergzak. H 43 cm, Ø42 cm.

Dinosaurus 704.642.04 7,99

GLIS doos met deksel. 17×10 cm. Set van 3. Past in het 
bovenste vak van het SMÅSTAD uittrekbare element.
Transparant 404.661.48 2,50
Geel/blauw 904.661.55 2,50

GLIS doos met deksel, 34×21 cm.

Transparant 002.831.03 3,99

RASSLA doos met vakken. Wit. Set van 2. 
Past in de KONSTRUERA lade van 
30 cm.
25×41×16 cm 404.180.82 7,99
Past in de KONSTRUERA lade van 
15 cm.
25×41×9 cm 804.213.27 5,99

RASSLA opberger met 5 vakken, wit.

25×40×98 cm 504.213.38 7,99

STUK doos met vakken, wit. 

20×34×10 cm 604.744.25 3,-
34×51×10 cm 904.744.38 5,99
34×51×18 cm 904.744.43 6,99

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte. 
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