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Tervetuloa
lokakuun
IKEA-uutuuksien
pariin
Lokakuun uutuuksien innoittajina ovat toimineet hollantilaiset
taidemaalarit, joiden teosten värimaailma sopii hyvin pimeään
talvikauteen. Tuotteet ovat tyyliltään perinteisiä, ja väreinä on
käytetty neutraaleja ja lämpimän maanläheisiä sävyjä, kuten
ruosteenpunaista ja tummanvihreää. Myös tulppaanit näkyvät
tuotteissa sekä kuvioina että väriyhdistelminä.
Säilytysratkaisut ovat tällä kertaa näkyvässä roolissa.
Julkistamme kaksi tyyliltään perinteistä nukkumisratkaisuja
ja säilytyskalusteita sisältävää sarjaa, joita voi käyttää
monipuolisesti eri huoneissa. Lastenhuoneisiin suunnitellun
sarjan säilytys- ja nukkumisratkaisut taas kasvavat lapsen
mukana, joten lapsi voi käyttää niitä vauvasta teini-ikäiseksi.
Lisäksi uutuusvalikoimaan kuuluu muun muassa perinteinen
ruokapöytä, luonnonkuiduista valmistettuja koreja,
hiiliteräksisiä paistinpannuja ja ylijäämälasista valmistettu muki.
Uusi vettä säästävä hana puolestaan tuo kylpyhuoneeseen
uutta ilmettä ja auttaa pienentämään vesilaskuja. Jatka
lukemista ja tutustu uutuuksiimme, jotka vievät sinut ja
ajatuksesi menneiden aikojen nostalgisiin pyörteisiin.
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KRISTINELUND-peili
Raikastavan rouheaa rottinkia
Peili voi olla sekä käyttöesine että osa tyylikästä sisustusta.
Soikean KRISTINELUND-peilin rottinkinen kehys tuo
sisustukseen lämpöä ja persoonallista ilmettä. Lisäksi
koristeellinen peili heijastaa valoa ja saa huoneen näyttämään
valoisammalta ja avarammalta.

PH172536 KRISTINELUND-peili 29,99 104.704.39
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Käsityönä valmistettavat KRISTINELUND-peilit
syntyvät taitavien käsityöläisten ja IKEAsuunnittelijoiden yhteistyönä. Jokainen peili
on ainutlaatuinen.

PH172537 KRISTINELUND-peili 29,99 104.704.39
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HAUGA-sarja
Perinteinen kalustesarja kodin eri tiloihin
Mallistomme laajenee täysin uudella, monikäyttöisellä
tuoteperheellä. Avonaisia ja umpinaisia säilytysratkaisuja
yhdistelevä HAUGA-sarja on tyyliltään perinteinen, ja sen tuotteet
sopivat esimerkiksi makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, keittiöön
ja eteiseen. Sarjaan kuuluu lipastoja, kaappeja, vaatekaappeja,
verhoiltuja sängynrunkoja, senkki ja tv-taso. Tuotteiden
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin ja
yhdisteltävyyteen, jotta kalusteet näyttäisivät kauniilta vierekkäin.
Monikäyttöisistä kalusteista voi luoda sekä pieniä että suuria
kokonaisuuksia tilan ja käyttäjän tarpeiden mukaan. Myös
kalusteiden päällysosat on suunniteltu säilytystilaksi, joten
niiden sivuja ja takaosaa kiertää kätevä korotettu reunus.
Ajattoman ja perinteisen muotoilunsa ansiosta HAUGAtuotteet sopivat eri tiloihin eikä niihin kyllästy – rahoille saa siis
todellakin vastinetta.

PH172484 HAUGA-sarja. Korkea kaappi, 2 ovea 129,- Harmaa 604.150.54 Senkki 159,- Harmaa 304.569.08
Avovaatekaappi, 3 laatikkoa 149,- Harmaa 804.249.67
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PH172482 HAUGA-avovaatekaappi, 3 laatikkoa 149,- Harmaa 804.249.67

HAUGA-sarjan tuotteissa yhdistyvät
avonaiset ja umpinaiset säilytysratkaisut.
Myös kalusteiden päällysosat on suunniteltu
tavaroiden säilyttämiseen, joten niiden sivuja
ja takaosaa kiertää kätevä korotettu reunus.

PH172481 HAUGA- korkea kaappi, 2 ovea 129,- Harmaa 604.150.54
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Ajaton ja ilmeeltään perinteikäs HAUGAsenkki sopii moniin eri tiloihin. Pinta ei
naarmuunnu helposti, joten voit huoletta
säilyttää senkissä esimerkiksi laseja, lautasia,
kattiloita tai pannuja.

PH172483 HAUGA-senkki 159,- Harmaa 304.569.08
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SALJEN-yksiotehana
Säästä vettä ja rahaa
Uudessa SALJEN-hanassa yhdistyvät upea muotoilu, kestävyys
ja edullinen hinta. Mustassa hanassa on kuuman veden
kulutusta vähentävä kylmävesitoiminto ja vettä säästävä
poresuutin. Hana on valmistettu kestävistä ja laadukkaista
materiaaleista, ja sillä on 10 vuoden takuu. SALJEN-hanan
hinta-laatusuhde on siis erinomainen. Säästöä tulee myös
pienemmistä vesilaskuista!

PH172485 SALJEN-yksiotehana 16,- 403.854.92
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SALJEN-hanan kylmävesitoiminnon ansiosta
säästät kuumaa vettä ja energiaa aina,
kun avaat hanan. Kuumaa vettä ei siis kulu
turhan takia esimerkiksi hampaidenpesun
aikana.

PH172538 SALJEN-yksiotehana 16,- 403.854.92
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SMÅSTAD-järjestelmä
Lapsille suunniteltu kalustesarja
Lokakuun uutuuksiin kuuluu myös lastenhuoneeseen
suunniteltu nukkumis- ja säilytysratkaisuja sisältävä SMÅSTADtuotesarja. SMÅSTAD-kalusteiden suunnittelu lähti liikkeelle
lasten tarpeista ja lasten näkökulmasta. Säilytysratkaisujen
ikäkohtaiset lisätarvikkeet ja toiminnot tukevat leikkejä,
mahdollistavat kalusteiden itsenäisen käytön ja auttavat
erilaisten taitojen oppimisessa. Esimerkiksi vaatekaapin
ulosvedettävän säilytysyksikön ansiosta pienetkin lapset
löytävät kaapista helposti etsimänsä. Lisäksi kalusteissa on
pyöristetyt kulmat ja pehmeästi sulkeutuvat saranat. Muiden
IKEA-lastentuotteiden tavoin sarjan tuotteet on testattu
kemikaalien varalta käytetyt väriaineet mukaan lukien.
Sarja sisältää parvisängyn, hoitopöydän/työpöydän,
vaatekaappeja, lipastoja ja hyllyjä. Kaikki kalusteet kasvavat
lapsen mukana, sillä etusarjoja voi vaihtaa ja yhdistellä toisiinsa
tarpeen mukaan. Kalusteiden ulkonäköä voi päivittää omaan
tyyliin sopivaksi myös erilaisilla vetimillä sekä koukuilla. SMÅSTAD
mahdollistaa luovat säilytysratkaisut ja sopii siksi yhtä lailla vauvan
huoneen turvalliseen sisustamiseen kuin teini-ikäisen tarpeisiin.
PH172610 SMÅSTAD-vaatekaappi ja ulosvedettävä säilytysyksikkö 165,- 80×55, kork. 108 cm. 193.884.16 SMÅSTADsäilytyspenkki leluille 70,- 90×50, kork. 48 cm. 293.891.56 SMÅSTAD/PLATSA-vaatekaappi 158,- 60×55,
kork. 180 cm. 693.986.82 Vetimet ja istuinpehmuste myydään erikseen.
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PH172542 SMÅSTAD/PLATSA-vaatekaappi 158,- 60×55, kork. 180 cm. 693.986.82
BEGRIPA-vedin 2,99, / 2 kpl 804.461.15

SMÅSTAD-kalusteita voi muokata esimerkiksi
liitutauluetusarjalla. Vaatekaapin ulosvedettävästä
säilytysyksiköstä vaatteet löytyvät helposti.

PH172544 SMÅSTAD-vaatekaappi ja ulosvedettävä säilytysyksikkö 165,- 80×55, kork. 108 cm. 193.884.16 PLOCKAR-vedin
3,99 / 2 kpl 204.461.23
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PH172545 UPPRYMD-laatikko 5,99 304.622.59 BÄNKKAMRAT-istuinpehmuste
12,99 804.618.89

SMÅSTAD-säilytysjärjestelmän muokkaaminen on helppoa
kattavan vedin- ja lisätarvikevalikoiman ansiosta.

PH172543 LAPPMES-vedin 5,99 / 2 kpl 404.461.22
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FYXNÄS-valaisimet
Avaruutta valaistukseen
IKEA-mallistoon on laskeutunut avaruusalus. Siltä ainakin
näyttää, kun katsoo FYXNÄS-valaisinten huomiota
herättävää muotoilua ja väritystä. Varjostin on valmistettu
kaksinkertaisesta neuloksesta, joka antaa valaisimelle
lisäilmettä – etenkin sopivan koristelampun kanssa. Saatavilla
on turkoosi lattia- ja pöytävalaisin sekä tummanpunainen
pöytävalaisin. Kaikissa valaisimissa on metallinen kolmijalka.
Kolmijalan saa irti, jotta valaisimet mahtuvat litteään
pakkaukseen. Valmiina lähtölaskentaan!

PH172549 FYXNÄS-lattiavalaisin 29,99 604.640.54
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PH172547 FYXNÄS-pöytävalaisin 14,99 904.872.14

FYXNÄS-valaisinten erottuva muotoilu tekee
niistä kauniita sisustusesineitä.

PH172548 FYXNÄS-lattiavalaisin 29,99 604.640.54
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SOLKLINT-valaisimet
Tunnelmavalaistus kohdalleen
Kauniisti kiiltelevät ja koristeelliset SOLKLINT-valaisimet
on valmistettu messingistä ja harmaasävyisestä lasista.
Sarjaan kuuluu kattovalaisin, pöytävalaisin, seinävalaisin ja
plafondi, jotka kaikki luovat huoneeseen kauniita varjoja ja
lämmintä tunnelmaa. Perinteitä huokuvat valaisimet sopivat
tunnelmanluojiksi moniin erilaisiin tiloihin.

PH172550 SOLKLINT-kattovalaisin 24,99 104.307.78
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PH172649 SOLKLINT-seinävalaisin 14,99 204.640.65

SOLKLINT-valaisimet on valmistettu
harmaasta vekkikuvioisesta lasista. Kun
seinävalaisimen sytyttää, seinällä näkyy
kaunis viuhkamainen kuvio.

PH172650 SOLKLINT-seinävalaisin 14,99 204.640.65 SOLKLINT-kattovalaisin 24,99 104.307.78
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TRUBBTÅG-pussilakana
Kauniita unia laskosten keskellä
Petaa sänkyyn vuodevaatteet, joissa on katseenvangitseva
pintarakenne. TRUBBTÅG-pussilakanan kauniit koristelaskokset
tekevät makuuhuoneestasi entistäkin tyylikkäämmän.
Pussilakana on valmistettu puuvilla-lyoselliperkaalista.

PH172551 TRUBBTÅG-pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99 404.821.05
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PH172553 TRUBBTÅG-pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99 404.821.05

Puuvilla-lyoselliperkaalista valmistetussa
TRUBBTÅG-pussilakanassa on kauniit
koristelaskokset.
PH172552 TRUBBTÅG-pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99 404.821.05

IKEA-uutuudet / lokakuu 2020 / 20

ÅLANDSROT-koristetyyny
Tyynyjä, joilla on tarina
ÅLANDSROT-koristetyynyn kuvio on peräisin varsinaisesta
tekstiilien aarreaitasta eli Mulhousen kaupungissa,
Ranskassa, sijaitsevasta Musée de l’Impression sur Étoffes
-tekstiilimuseosta. Museo perustettiin 1800-luvulla, ja sen
kokoelmissa on valtava määrä kankaita, joiden kuviot sopivat
myös nykypäivään.
Punaisia tulppaaneja tummansinisellä taustalla esittävän
ÅLANDSROT-koristetyynyn kuvio on vuodelta 1889. Tyyny on
klassista jakardikudosta ja sopii elävöittämään esimerkiksi
sänkyä, lepotuolia tai sohvaa. Kangas on valmistettu
kestävämmin tuotetusta puuvillasta (40 %) ja kierrätetystä
polyesteristä (60 %). Kierrätetyn polyesterin käyttäminen
vähentää raaka-aineiden käyttöä ja pienentää tuotteen
ympäristövaikutuksia.

PH172554 ÅLANDSROT-koristetyyny 19,99 004.747.15
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ÅLANDSROT-koristetyynyn tulppaanikuvio on
vuodelta 1889 ja peräisin ranskalaisen Musée
de l’Impression sur Étoffes -tekstiilimuseon
arkistoista.

PH172555 ÅLANDSROT-koristetyyny 19,99 004.747.15
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TILLTALANDE-tyynynpäällinen
Käsityöllä valoisampi tulevaisuus
Kamelit ja palmut ovat yleinen näky Jordaniassa, ja ne koristavat
myös TILLTALANDE-tyynynpäällistä. Tyynynpäälliset kirjotaan
käsin osana IKEA-konsernin ja Jordan River Foundation
-kansalaisjärjestön yhteistyötä. Järjestö tarjoaa pysyvän elannon
naiskäsityöläisille, joiden joukossa on sekä jordanialaisia naisia
että syyrialaispakolaisia.
Jokainen tyynynpäällinen on ainutlaatuinen. Tuotteissa
yhdistyvät upea käsityö, moderni design ja parempaan
tulevaisuuteen tähtäävät uudet mahdollisuudet. TILLTALANDE
ei siis ole pelkästään kaunis lisä sisustukseen, vaan myös askel
kohti parempaa arkea monelle ihmiselle.

PH172566 TILLTALANDE-tyynynpäällinen 14,99 204.223.39
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Tyynynpäällisten koristeompeleet ovat
Jordan River Foundationin naiskäsityöläisten
käsin kirjailemia. Valitsemalla TILLTALANDEtyynynpäällisen tuet naisia kestävän
toimeentulon hankkimisessa ja
ammattitaidon kehittämisessä.

PH172565 TILLTALANDE-tyynynpäällinen 14,99 204.223.39
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”Syyriassa työskentelin
kosmetologina. Kirjonnassa
ja meikkaamisessa on
paljon samaa. Molemmissa
tarvitaan taiteellista
silmää, kärsivällisyyttä
ja vakaata kättä.”
Abeer Almnajed, Damaskoksesta paennut
pakolainen, joka valmistaa tuotteita IKEAkonsernille Jordan River Foundationin kautta.

PH163805
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PH173050

Suunniteltu luomaan työpaikkoja
Jordan River Foundation (JRF) on vuonna 1995 perustettu
voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka toimii
Jordaniassa. Järjestön puheenjohtaja on Jordanian
kuningatar Rania Al Abdullah. JRF on käynnistänyt useita
naisten, nuorten ja lasten sosioekonomisen aseman
kohentamiseen tähtääviä projekteja.
Jordaniassa on vain 9 miljoonaa asukasta ja korkeat
työttömyysluvut, mutta maa on ottanut vastaan paljon
pakolaisia vuonna 2011 alkaneen pakolaiskriisin jälkeen.
IKEA päätti ryhtyä yhteistyöhön JRF:n kanssa vuonna
2017. Yhteistyön myötä järjestö on pystynyt työllistämään
yli 250 uutta käsityöläistä, jotka valmistavat IKEAtavarataloissa myytäviä tuotteita. Heidän joukossaan on
sekä jordanialaisia naisia että syyrialaispakolaisia.
PH173051
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BACKIG-muki
Kestävämmin valmistettu muki
Ruoka näyttää aina herkulliselta kiiltävän mustilta BACKIGastioilta tarjoiltuna. Karkaistusta lasista valmistetun sarjan uusin
jäsen on käytännöllinen muki. BACKIG-astioiden valmistamiseen
käytettävä lasi on muiden tuotteiden valmistuksesta ylijäänyttä
lasia, joka on sulatettu tasaiseksi massaksi. Sen ansiosta
tuotteet ovat erittäin kestäviä ja niissä on kaunis tumma sävy.

PH172557 BACKIG-muki 1,49/kpl 604.753.35
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Kiiltävät ja tummasävyiset BACKIGmukit valmistetaan muiden tuotteiden
ylijäämälasista, mikä tekee niistä
kestävämmän valinnan.

PH172556 BACKIG-muki 1,49/kpl 604.753.35
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KRINGGÅ-maljakko, 4 kpl
Sisusta maljakoilla
KRINGÅ-maljakot myydään neljän sarjoina. Pieniin,
erimuotoisiin maljakoihin mahtuu yksi kukka tai pieni oksa,
mutta maljakot näyttävät kauniilta myös sellaisinaan. Maljakoita
voi hyödyntää sisustuksessa eri tavoin: ne voi asettaa riviin,
ryhmitellä asetelmaksi tai sijoittaa yksittäin eri puolille kotia.

PH172656 KRINGGÅ-maljakko, 4 kpl 12,99 204.710.99
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Erimuotoiset KRINGGÅ-maljakot ovat
kauniita sisustusesineitä myös sellaisinaan.

PH172655 KRINGGÅ-maljakko, 4 kpl 12,99 204.710.99
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UPPLAGA-astiat
Kata pöytään perinteitä
UPPLAGA-astioiden pehmeästi aaltoileva reuna saa ne
erottumaan muista astiasarjoista. Sarjan uusimmat osat
ovat muki, tarjoiluvati ja leipälautanen. Astiat on valmistettu
posliinista, ja niissä on ripaus vanhan ajan maalaistunnelmaa.
Voit käyttää kattauksessasi pelkästään UPPLAGA-astioita tai
yhdistellä niitä muihin posliiniastioihin. Kun Ebba Strandmark
suunnitteli astiasarjaa, hänen tavoitteenaan oli saada ruoka
näyttämään herkullisemmalta ja kannustaa ihmisiä viettämään
aikaa läheistensä kanssa.
”Rakastan sitä, kun ystävät ja perheenjäsenet kokoontuvat
ruokapöydän ääreen laittamaan ruokaa, kattamaan pöytää
ja kertomaan toisilleen päivän kuulumisia tai muita juttuja.
Olisin erittäin onnellinen, jos ajattomat ja pienin yksityiskohdin
koristellut UPPLAGA-astiat saisivat ihmiset viettämään
enemmän tällaisia hetkiä.”
Ebba Strandmark, suunnittelija

PH172559 UPPLAGA-astiat. Leipälautanen 2,99 Ø22 cm. 904.737.64 Tarjoiluvati 12,99 44×30 cm. 204.737.67
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PH172561 UPPLAGA-astiat. Leipälautanen 2,99 Ø22 cm. 904.737.64
Tarjoiluvati 12,99 44×30 cm. 204.737.67

Kata pöytä rustiikkisella UPPLAGAastiasarjalla, joka täydentyy nyt mukilla,
tarjoiluvadilla ja leipälautasella.

PH172562 UPPLAGA-muki 2,99 604.737.70
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LUSTIGKURRE-korit
Kutsu luonto kotiisi
IKEA pyrkii hyödyntämään valikoimassaan luonnonkuituja, ja
uusin lisäys luonnonkuiduista valmistettuihin tuotteisiimme
ovat LUSTIGKURRE-korit. Korien valmistukseen on käytetty
muiden luonnonkuitujen ohella myös täysin uutta materiaalia:
nipapalmun varsista saatavaa kuitua. Pitkä ja pehmeä kuitu
on uusi tuttavuus monelle, sillä IKEA on ensimmäinen yritys,
joka tuo nipapalmusta valmistettuja tuotteita markkinoille
maailmanlaajuisesti.
”Nipapalmu on yksi parhaista kestävää kehitystä tukevista
materiaaleista. Koska kyseessä on luonnonmateriaali,
jokaisesta tuotteesta tulee lisäksi ulkonäöltään
ainutlaatuinen.”
Hao Nguyen Van, Material and Technology Engineer,
IKEA of Sweden
LUSTIGKURRE-sarjaan kuuluu lehtiteline ja erilaisia koreja,
jotka on valmistettu muun muassa nipapalmusta, juutista,
meriheinästä, bambusta ja vesihyasintista. Niitä ostamalla
asiakkaat saavat itselleen ympäristöystävällisistä raaka-aineista
valmistettuja ainutlaatuisia tuotteita. Samalla he tukevat
yhteisöjä, joilta raaka-aineet on hankittu.

PH172564 LUSTIGKURRE-korit. 25×35, kork. 20 cm 14,99 804.573.35 57×57, kork. 40 cm 29,99 704.573.26
30×20, kork. 35 cm 14,99 704.573.31
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PH172488 LUSTIGKURRE-kori 14,99 30×20, kork. 35 cm. 704.573.31

LUSTIGKURRE-koreissa taitavien käsityöläisten
työnjälki yhdistyy IKEA-suunnittelijoiden visioihin.
Yksikään kori ei ole täysin samanlainen.

PH172487 LUSTIGKURRE-kori 29,99 57×57, kork. 40 cm. 704.573.26
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Tämä LUSTIGKURRE-kori on valmistettu
mustaksi maalatusta bambusta. Kahvat
ovat juuttia.

PH172486 LUSTIGKURRE- kahvallinen kori 14,99 25×35, kork. 20 cm. 804.573.35
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”Nipapalmua kasvaa laajoilla
alueilla Kaakkois-Aasiassa,
ja olen jo pitkään miettinyt,
miten voisimme hyödyntää
sitä tuotannossamme.”
Hao Nguyen Van, Material and Technology Engineer,
IKEA of Sweden

PH172492
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PH172489

Nipapalmun varsista uutta kuitumateriaalia
Nipapalmun pehmeät kuidut sopivat täydellisesti käsin
punottavien tuotteiden valmistamiseen. Palmun lehtiä
käytetään Kaakkois-Aasiassa kattomateriaalina, mutta
kasvin varsilla ei ole tähän saakka ollut kaupallista
arvoa. Varret on joko jätetty mätänemään tai poistettu
uusien lehtikasvustojen tieltä. Varsien hyödyntäminen
tuo viljelijöille lisätuloja ja kannustaa istuttamaan lisää
nopeakasvuisia palmuja. Uudet kasvit puolestaan
suojaavat maaperää suolaiselta merivedeltä.
”Kaikki hyötyvät. Me pystymme tarjoamaan asiakkaille
kestävän kehityksen mukaisesta raaka-aineesta
valmistettuja ainutlaatuisia tuotteita, ja yhteistyö
hyödyttää myös raaka-ainetta tuottavia yhteisöjä.”
Hao Nguyen Van, Material and Technology Engineer,
IKEA of Sweden

PH172491
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PE778948

PE781832

PE778932

SOLKLINT-kattovalaisin 24,99
Muovia, lasia ja nikkelöityä terästä.
Varjostimen Ø22 cm. Kork. 32 cm.
Messinki / harmaa lasi 104.307.78

SOLKLINT-pöytävalaisin 19,99
Muovia, lasia ja nikkelöityä terästä.
Varjostimen Ø16 cm. Kork. 28 cm.
Messinki / harmaa lasi 704.642.75

SOLKLINT-seinävalaisin 14,99
Muovia, lasia ja nikkelöityä terästä.
Varjostimen Ø16 cm. Syv. 17 cm.
Messinki / harmaa lasi 204.640.65

PE780942

PE780921

PE780914

PE778321

PE777675

PE772415

FYXNÄS-lattiavalaisin 29,99
Jauhemaalattua terästä ja 100 %
polyesteriä. Suunnittelija: Iina
Vuorivirta. Varjostimen Ø45 cm. Kork.
130 cm. Turkoosi 604.640.54

FYXNÄS-pöytävalaisin 14,99
Jauhemaalattua terästä ja 100 %
polyesteriä. Suunnittelija: Iina
Vuorivirta. Ø29 cm, kork. 44 cm.
Turkoosi 304.307.82

FYXNÄS-pöytävalaisin 14,99
Jauhemaalattua terästä ja 100 %
polyesteriä. Suunnittelija: Iina
Vuorivirta. Ø29 cm, kork. 44 cm.
Tummanpunainen 904.872.14

ÅLANDSROT-matto, kudottu 159,Pinta: 100 % villaa. Loimi: 100 %
puuvillaa. 133×195 cm.
Musta 104.839.03

ÅLANDSROT-koristetyyny 19,99
Päällinen: puuvillaa/polyesteriä. Täyte:
sorsalinnun höyheniä. 50×50 cm.
Tummansininen/kukkakuvioitu
004.747.15

ÅLANDSROT-pussilakana ja
tyynyliina 29,99 85 % puuvillaa, 15 %
lyosellia. Pussilakana 150×200 cm.
Tyynyliina 50×60 cm. Harmaa/
kukkakuvioitu 904.783.04
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PE783801

PE783798

PE784983

PE0803592

PE783826

PE665489

UPPLAGA-leipälautanen 2,99
Maasälpäposliinia. Suunnittelija: Ebba
Strandmark. Ø22 cm. Valkoinen/
kuvioitu 904.737.64

UPPLAGA-tarjoiluvati 12,99
Maasälpäposliinia. Suunnittelija: Ebba
Strandmark. 44×30 cm. Valkoinen/
kuvioitu 204.737.67

UPPLAGA-muki 2,99
Maasälpäposliinia. Suunnittelija:
Ebba Strandmark. Kork. 9 cm. 45 cl.
Valkoinen/kuvioitu 604.737.70

BACKIG-muki 1,49 Karkaistua lasia.
Suunnittelija: P. Amsell / B. Berlin.
Kork. 9 cm. 37 cl. Musta 604.753.35

SALJEN-yksiotehana 16,ABS-muovia. Kork. 12 cm. 403.854.92

TILLTALANDE-tyynynpäällinen 14,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: Paulin
Machado. 50×50 cm. Kamelikuvio/
ruskea 204.223.39

PE786781

PE784994

PE772273

KRISTINELUND-peili 29,99 Lakattua
rottinkia. 61×50 cm. 104.704.39

KRINGGÅ-maljakko, 4 kpl 12,99
Sisältää: 1 maljakko (kork. 7 cm),
1 maljakko (kork. 9 cm), 1 maljakko
(kork. 12 cm) ja 1 maljakko
(kork. 14 cm). Kivitavaraa.
Suunnittelija: Henrik Preutz. Valkoinen
204.710.99

TRUBBTÅG-pussilakana ja tyynyliina
29,99 85 % puuvillaa, 15 % lyosellia.
Pussilakana 150×200 cm. Tyynyliina
50×60 cm. Valkoinen 604.821.14
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PE788094

PE788100

PE788099

PE788098

PE788093

PE788091

LUSTIGKURRE-kori 29,99 Kuivattuja
kasvinosia, luonnonkuituja ja lakkaa.
57×57, kork. 40 cm. Ruskea/nipapalmu
704.573.26

LUSTIGKURRE-lehtiteline 9,99
Kuivattuja kasvinosia, luonnonkuituja,
lakkaa ja jauhemaalattua terästä.
35×35, kork. 32 cm. Luonnonvärinen/
musta 504.573.32

LUSTIGKURRE-kori 19,99 Lakattua
vesihyasinttia ja meriheinää. 33×46,
kork. 37 cm. Vesihyasintti/meriheinä
504.573.27

LUSTIGKURRE-kori 12,99 Kuivattuja
kasvinosia, luonnonkuituja, lakkaa
ja jauhemaalattua terästä. 32×33,
kork. 32 cm. Vesihyasintti/meriheinä
304.573.28

LUSTIGKURRE-kori 19,99 Lakattua
meriheinää. Ø40, kork. 50 cm.
Meriheinä 304.573.33

LUSTIGKURRE-kori 2,99 100 % juuttia.
25×20, kork. 33 cm. Juutti 104.573.29

PE788092

PE788101

PE788095

PE788096

LUSTIGKURRE-kori 14,99 Lakattua
meriheinää. 30×20, kork. 35 cm.
Meriheinä 704.573.31

LUSTIGKURRE- kahvallinen kori
14,99 Maalattua bambua ja 100 %
juuttia. 25×35, kork. 20 cm. Musta
804.573.35

LUSTIGKURRE-kori, 2 kpl 5,99
Petsattua bambua. Musta 104.573.34

LUSTIGKURRE-kori + kansi, 2 kpl
12,99 Bambua ja maalattua bambua.
Bambu/turkoosi 904.573.30
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PE776209

PE775706

PE776208

PE777719

PE782580

PE781214

PLOCKAR-vedin 3,99 / 2 kpl Lakattua
massiivipyökkiä. Suunnittelija: Stina
Lanneskog. Ø49 mm. 204.461.23

BEGRIPA-vedin, puolipyöreä 2,99
/ 2 kpl Jauhemaalattua terästä.
Suunnittelija: Johanna Jelinek. Reikien
etäisyys 96 mm. Valkoinen 804.461.15

LAPPMES-vedin 5,99 / 2 kpl Lakattua
massiivikoivua ja jauhemaalattua
sinkkiä. Suunnittelija: Stina Lanneskog.
Reikien etäisyys 96 mm. 404.461.22

BÄNKKAMRAT-istuinpehmuste
2,99 Päälliskangas: 52 % polyesteriä,
48 % puuvillaa. Taustakangas:
100 % polypropeenia. Suunnittelija:
Jennifer Idrizi. 90×50 cm. 3 cm paksu.
Pilkkukuvio 804.618.89

LÄTTHET-koukku ja kiinnike
2,- / 2 kpl Jauhemaalattua terästä.
Suunnittelija: Johanna Jelinek. 50×18,
kork. 47 mm. 104.369.78

HÄNGIG-etikettipidike 3,- / 5 kpl
Paperia ja PET-muovia. Suunnittelija:
Ola Wihlborg. 6×2, kork. 6 cm.
004.513.23
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PE783850

PE783852

PE782652

PE788067

PE786136

PE782652

HAUGA korkea kaappi 129,Suunnittelija: Ola Wihlborg
70x46cm, korkeus 199cm. Harmaa.
604.150.54

HAUGA-senkki 159,Suunnittelija: Ola Wihlborg
140x46cm, korkeus 84cm. Harmaa.
304.569.08

HAUGA-avovaatekaappi, 3 laatikkoa
149,- Suunnittelija: Ola Wihlborg
70x46cm, korkeus 199cm. Harmaa.
804.249.67

SMÅSTAD vaatekaappi ja
ulosvedettävä säilytysyksikkö 165,Suunnittelija: Johanna Jelinek / Ola
Wihlborg. 55x80cm, korkeus 80cm.
Valkoinen 193.884.16

SMÅSTAD-säilytyspenkki leluille
159,Suunnittelija: IKEA of Sweden
50x90cm, korkeus 48cm. Vaalean
punainen. 293.891.56

HAUGA-avovaatekaappi, 3 laatikkoa
149,- Suunnittelija: Ola Wihlborg
70x46cm, korkeus 199cm. Harmaa.
693.986.82
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