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Tervetuloa elokuun
IKEA-uutuuksien
pariin
Elokuussa on hyvä tarkastella kotia luovasti. Se voi
tarkoittaa esimerkiksi huonekalujen yhdistelyä uudella
tavalla sekä huoneiden sisustamista joustaviksi
monitoimitiloiksi. Värimaailmaa voi piristää kauniilla
pastellisävyillä, moderneilla graafisilla kuvioilla sekä
perinteisemmillä kukkakuoseilla. Tyylien leikkisä
sekoittaminen voi luoda yllättävän harmonisen
lopputuloksen.
Yksi kiinnostavista uutuuksistamme on moduulirakenteinen
ENHET-kalustejärjestelmä, joka toimii niin keittiössä
kuin kylpyhuoneessakin. Katseen kiinnittävä tuotesarja
sisältää joustavia ja valmiita kokonaisuuksia. Lisäksi
kylpyhuonekalustevalikoimamme kasvaa karkaistusta lasista
valmistetuilla suihkuseinillä. Pitkäikäisen IVAR-järjestelmän
uutuuksia ovat verkko-ovilla varustetut metallikaapit ja
bambusta valmistetut ovet. Muita elokuun uutuuksia
ovat supermukava sohva, jatkettava ruokapöytä sekä
moderni että tyyliltään perinteisempi valaisin. Mukana on
tuttuun tapaan myös pienempiä sisustusesineitä, kuten
ruukkuja, maljakoita ja tyynynpäällisiä. Toivottavasti
pidät näkemästäsi!
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VINLIDEN-sohva
Uusi VINLIDEN-sohva näyttää mahdottoman mukavalta, eikä
sitä kokeileva joudu pettymään. Korkea selkänoja, runsas
mitoitus ja pehmeät päälliset takaavat istumamukavuuden.
Sohvan pienempiä tyynyjä voi käyttää joko käsinojien
vieressä tai alaselän tukena.
Sohva kuuluu uuteen litteässä pakkauksessa toimitettavaan
sohvavalikoimaamme, ja siinä on kevyt metallirunko.
Kokoaminen on superhelppoa, ja muuton koittaessa myös
purkaminen onnistuu sujuvasti. Sohvaa saa kahden tai
kolmen istuttavana joko divaanilla tai ilman divaania.

PH170240.jpg 3:n istuttava VINLIDEN-sohva 449,- Hakebo beige 093.046.48
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Pehmeältä tuntuva beige Hakebo-päällinen on
valmistettu 100 % kierrätetystä polyesteristä.
Kierrätysmateriaalien käyttö on osa vuoden
2030 kiertotaloustavoitettamme.

PH170238.jpg 3:n istuttava VINLIDEN-sohva 449,- Hakebo beige 093.046.48
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ENHET-kylpyhuoneet ja -keittiöt
Uusi moduulirakenteinen ENHET-kalustejärjestelmä
sopii sekä kylpyhuoneeseen, keittiöön että
kodinhoitohuoneeseen. Raikas ja ajaton tyyli takaa,
että kalusteet palvelevat käyttäjää pitkään. Koska
tiedämme, mitä toimivilta ratkaisuilta vaaditaan, olemme
suunnitelleet erilaisiin tarpeisiin ja tiloihin sopivia valmiita
kokonaisuuksia. ENHET-sarjaan kuuluu sekä avonaisia että
suljettavia moduuleja, joiden avulla tavaroita on helppo
esitellä, käyttää sekä myös piilottaa ovien taakse.
Sarjan tuotteet on tehty mahdollisimman pitkälti
vakiomittoja, -materiaaleja ja -ratkaisuja hyödyntäen,
jotta yhdistely olisi yksinkertaista. Muuton yhteydessä
ENHET-moduulit voi ottaa mukaansa: kokoaminen ja
purkaminen onnistuu kiilatappien ansiosta kätevästi. Valmiit
kokonaisuudet helpottavat päätöksentekoa, joten myös
verkkokaupasta ostaminen on vaivatonta. Värivaihtoehdot
ovat valkoinen, punaoranssi ja antrasiitti/harmaa. Erivärisiä
moduuleita yhdistelemällä voi luoda haluamansa yksilöllisen
kokonaisuuden.

PH170454.jpg ENHET/TVÄLLEN-kylpyhuonekalusteet, 9 osaa 234,90€ 893.375.79
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PH170453.jpg ENHET/TVÄLLEN-kylpyhuonekalusteet, 9 osaa 234,90€
893.375.79

Kylpyhuonetta voi elävöittää yhdistelemällä
erivärisiä ENHET-moduuleita toisiinsa ja
lisäämällä moduuleihin ripustuskoukkuja.

PH170451.jpg ENHET/TVÄLLEN-kylpyhuonekalusteet, 9 osaa 234,90€ 893.375.79
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PH170380.jpg ENHET-keittiö 553,78€ 293.375.44

ENHET-moduuleilla keittiöön voi luoda sekä
avonaisia että suljettavia säilytysratkaisuja.
Sarjaan kuuluu erilaisia sisustevaihtoehtoja,
kuten muun muassa pyörivä hylly.

PH170378.jpg ENHET-keittiö 553,78€ 293.375.44
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RÖNNINGE-ruokapöytä, jatkettava
Jatkettava RÖNNINGE-ruokapöytä sopii sekä vieraiden
kestitsemiseen että kaikenlaiseen puuhasteluun kotona.
Uuden helppokäyttöisen mekanismin ansiosta pöydän
suurentaminen ja pienentäminen onnistuu nopeasti, ja
jatkopalaa voi säilyttää kätevästi pöytätason alla. Koivusta
valmistettu pöytä on kestävä ja sopii erinomaisesti
arkikäyttöön. Vaalea pinta ja pyöristetyt jalat antavat
pöydälle modernin skandinaavisen ilmeen. Pöytä myös
ikääntyy kauniisti.

PH170245.jpg RÖNNINGE-ruokapöytä, jatkettava 249,- 504.160.30
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PH170244.jpg RÖNNINGE-ruokapöytä, jatkettava 249,- 504.160.30

Jatkettavassa RÖNNINGE-ruokapöydässä
on helppokäyttöinen mekanismi,
ja jatkopalaa voi säilyttää kätevästi
pöytätason alla.

PH170248.jpg RÖNNINGE-ruokapöytä, jatkettava 249,- 504.160.30
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JÄTTELIK-lastensarja
Uusi jännittävä JÄTTELIK-sarja muuttaa lastenhuoneen
dinosaurusten valtakunnaksi. Tuotteissa seikkailevat muun
muassa brontosaurukset ja tyrannosaurukset, ja sarjaan
kuuluu esimerkiksi pussilakanoita, mattoja, verhoja ja
tyyny. Pussilakanat on valmistettu joko puuvillasta tai
puuvillasta ja lyosellista. Kaikki puuvilla on kestävämmin
tuotettua. Kiinteän lieriönmuotoisen tyynyn täyte on 100 %
kierrätettyä polyesteriä, ja tyynyä voi käyttää esimerkiksi
alaselän tukena tai tavalliseen tapaan pään alla. Kyllä,
dinosauruksetkin voivat tehdä huoneesta kodikkaan!

PH170458.jpg JÄTTELIK-sarja. Pussilakana ja tyynyliina 14,99 Dinosaurukset/sininen 704.641.24 Tyyny 000 19,99
204.641.74 Pussilakana ja tyynyliina 24,99 Dinosaurukset/valkoinen 504.641.15 Matto, kudottu 14,99
804.641.71

IKEA-uutuudet / elokuu 2020 / 12

PH170464.jpg JÄTTELIK-pussilakana ja tyynyliina 24,99 Dinosaurukset/
valkoinen 504.641.15

Anna dinosaurusten vallata lastenhuone.
JÄTTELIK-sarjaan kuuluu muun muassa
dinosauruksen jalanjäljillä kuvioitu
matto ja itse dinosauruksilla koristeltu
pussilakana.

PH170461.jpg JÄTTELIK-matto, kudottu 14,99 804.641.71
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PH170463.jpg JÄTTELIK-tyyny 19,99 204.641.74

JÄTTELIK-sarjaan kuuluu pussilakanoiden ja
pehmolelujen lisäksi muun muassa kiinteä
tyyny, jonka täyte on kierrätettyä polyesteriä.
Tyyny tukee hyvin alaselkää esimerkiksi
lukuhetken ajan.

PH170460.jpg JÄTTELIK-pussilakana ja tyynyliina 14,99 Dinosaurukset/sininen 704.641.24
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VINDKAST-kattovalaisin
Oikeanlainen valaisin voi luoda huoneeseen täydellisen
tunnelman – VINDKAST-kattovalaisin tekee juuri niin. Kaunis
muotoilu ja valkoinen väri tuovat mieleen pilvenhattaran
tai koristetupsun itse valon ollessa miellyttävän pehmeä.
Suunnittelija Ulrika Mårtensson halusi luoda pitkäikäisen
valaisimen, joka tarjoaisi aina mielenkiintoista katseltavaa:
”Kun suunnittelin VINDKAST-kattovalaisinta, halusin luoda
ajattoman valaisimen, jonka katselemiseen ei kyllästy.
Materiaali poimuttuu joka kohdassa eri tavalla, ja jokainen
röyhelö on hieman erinäköinen. Kauniin valonlähteen lisäksi
halusin luoda pitkäikäisen tuotteen, joka on valmistettu
kestävämmistä materiaaleista.”
Kattovalaisimen valmistamiseen on käytetty pelkästään
kierrätettyä polyesteriä. Materiaali on erittäin pehmeää,
ja siinä on hauska tuntuma. Valaisin sopii erinomaisesti
makuuhuoneeseen, mutta sitä voi kuitenkin käyttää
missä tahansa huoneessa katseenvangitsijana
tai tunnelmanluojana.

PH170251.jpg VINDKAST-kattovalaisin 29,99/kpl 204.505.20
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Röyhelöisen VINDKAST-kattovalaisimen
varjostin asennetaan lampun ja
varjostinrenkaan päälle helposti vetoketjun
avulla.

PH170250.jpg VINDKAST-kattovalaisin 29,99 204.505.20
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GALJON-kattovalaisin
GALJON-kattovalaisin tuo kotiin menneiden
aikojen tunnelmaa. Metallista ja lasista valmistettu
valaisin muistuttaa lyhtyä, ja se tuo huoneeseen
miellyttävää epäsuoraa valoa.

PH170465.jpg GALJON-kattovalaisin 49,99 604.307.71
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GALJON-kattovalaisimessa on paikka
kolmelle lampulle. Suosittelemme
kynttilänmuotoisia lamppuja, jotka
sopivat vanhan ajan tyyliin.

PH170466.jpg GALJON-kattovalaisin 49,99 604.307.71
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EVALOUISE- & IDALINNEAtyynynpäälliset
Lisätyynyt eivät koskaan ole pahitteeksi, vai mitä?
EVALOUISE- ja IDALINNEA-tyynynpäällisten perinteiset
skandinaaviset kukkakuviot sopivat erinomaisesti sohvan,
sängyn tai lepotuolin koristeeksi. Tyynynpäälliset ovatkin
oiva tapa tuoda vaihtelua ja uutta ilmettä sisustukseen
helposti ja edullisesti. Materiaali on kestävämmin tuotettua
100 % puuvillaa.

PH170254.jpg IDALINNEA-tyynynpäällinen 3,99/kpl 004.725.23 EVALOUISE-tyynynpäällinen 3,99/kpl 304.725.26
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PH170252.jpg EVALOUISE-tyynynpäällinen 3,99 304.725.26

Kukkakuvioiset EVALOUISE- ja IDALINNEAtyynynpäälliset hehkuvat perinteistä
tunnelmaa.

PH170253.jpg IDALINNEA-tyynynpäällinen 3,99 004.725.23
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STENMÄTARE-matto
Ota askel taaksepäin ja ihaile sitä koko komeudessaan.
STENMÄTARE-maton Bauhaus-tyylinen kuvio on kuin
palapeli, joka muodostaa täydellisen kokonaisuuden.
Värit ja pehmeä matala nukka tuovat tilaan lämpöä ja
mukavuutta. Lisää vain yhteensopivat tyynynpäälliset, ja
sisustuksesi on uudistunut hetkessä.

PH170260.jpg STENMÄTARE-matto, matala nukka 39,99 804.705.15
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Lisää lattioille retrotunnelmaa: STENMÄTAREmaton kuviot muistuttavat Bauhaus-taidetta,
ja sen pehmeä matala nukka tuo tilaan
lämpöä ja mukavuutta.

PH170259.jpg STENMÄTARE-matto, matala nukka 39,99 804.705.15
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PILLEMARK-kynnysmatto
Ota vieraat vastaan hymyssä suin. Hauska
sateenkaarikuvioinen PILLEMARK-kynnysmatto
ilahduttaa jokaista ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Matto on valmistettu uusiutuvasta kookoskuidusta, ja se on
kuin kutsu leikkimään. Ehkä tämänkin sateenkaaren päässä
on aarre!

PH170280.jpg PILLEMARK-kynnysmatto, sisäkäyttöön 9,99 604.662.46
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Värikäs PILLEMARK-kynnysmatto ilahduttaa
sisääntulijoita. Kookoskuitu on kestävä
materiaali, joka sopii mainiosti eteiseen.

PH170279.jpg PILLEMARK-kynnysmatto, sisäkäyttöön 9,99 604.662.46
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Kookoskuitua saadaan kookospähkinöiden
ulkokuoren ja kovan sisäkuoren
välisestä kuorikerroksesta. Materiaali on
kestävää ja vettä hylkivää. Karkeasyisen
rakenteensa ansiosta se sopii hyvin
esimerkiksi kynnysmattojen ja köysien
valmistusmateriaaliksi.

PH124468.jpg
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OMFÅNG-ruukut ja -maljakko
Värikkäissä OMFÅNG-ruukuissa ja -maljakoissa viihtyvät
niin kodin viherkasvit kuin kukka-asetelmatkin. Ruukut on
valmistettu tummanpunaiseksi ja roosaksi jauhemaalatusta
teräksestä, kun taas kauniinmuotoinen sininen maljakko
on lasitettua kivitavaraa. Tuotesarjan avulla onkin
helppo roiskia kotiin hieman lisäväriä. Ruukut soveltuvat
ulkokäyttöön, joten niitä voi käyttää myös parvekkeella
tai terassilla.

PH170281.jpg OMFÅNG-sarja. Ruukku 1,99 Kork. 9 cm. 304.638.95 Maljakko 7,99 604.639.07
Ruukku 3,99 Kork. 14 cm. 504.638.99
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PH170384.jpg OMFÅNG-ruukut. Kork. 14 cm 3,99/kpl 504.638.99
Kork. 9 cm 1,99 €/kpl 304.638.95

Värikkäät OMFÅNG-ruukut ja -maljakko tuovat
kasvit ja leikkokukat esiin aivan uudella tavalla.

PH170282.jpg OMFÅNG-maljakko 7,99 604.639.07

IKEA-uutuudet / elokuu 2020 / 27

IVAR-kaapit ja -ovet
Käsittelemättömästä puusta valmistettu IVARsäilytysjärjestelmä on kuulunut IKEA-mallistoon jo yli
50 vuoden ajan. Sarjan tässä kuussa julkaistavia uusia osia
ovat metalliset verkkokaapit ja bambusta valmistetut ovet,
joita voi käyttää oman IVAR-kokonaisuuden päivittämiseen.
Harmaasta teräksestä valmistetut verkkokaapit
sopivat kaikenlaiseen säilyttämiseen: niihin mahtuvat
esimerkiksi työhuoneen kansiot, keittiötarvikkeet,
eteisessä säilytettävät vaatteet ja laukut, siivoustarvikkeet
tai jätteidenlajitteluratkaisut. Teräsverkko antaa kaapeille
tyylikkään teollisen ilmeen.
Uudet mäntykehyksiset bambuovet puolestaan tuovat
sisustukseen luonnonläheistä tunnelmaa, ja uusiutuvista
materiaaleista valmistettuna ne ovat myös kestävämpi
valinta. Lisäksi ovet ovat sarjan kaappeja edullisempi
ratkaisu, joten vanhojen IVAR-kaappien uudistaminen ei
vaadi suurta budjettia.
Nämä uudet tuotteet takaavat osaltaan, että IVARsäilytysjärjestelmän menestystarina jatkuu myös
tulevaisuudessa.

PH170470.jpg IVAR-kaappi 80,-/kpl Harmaa verkko 704.829.48
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PH170392.jpg IVAR-kaappi 80,-/kpl Harmaa verkko 704.829.48

IVAR-rungon voi maalata haluamallaan värillä.
Harmaat verkkokaapit tuovat kokonaisuuteen
teollista tyyliä.

PH170798.jpg IVAR-kaappi 80,-/kpl Harmaa verkko 704.829.48
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PH170256.jpg IVAR-ovi 30,-/2 kpl. 104.530.72

IVAR-järjestelmän uudet bambuovet antavat
kalustekokonaisuudelle luonnollisen ilmeen.
Lisäksi ovet sopivat erinomaisesti yhteen
mäntyrungon kanssa.

PH170255.jpg IVAR-ovi 30,-/2 kpl. 104.530.72
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PE783833.jpg

PE769703.jpg

PE769884.jpg

PE780233.jpg

RÖNNINGE-ruokapöytä, jatkettava
249,- Massiivikoivua ja lastulevyä.
Suunnittelija: K. Hagberg / M.
Hagberg. 155/210×90, kork. 75 cm.
504.160.30

VINDKAST-kattovalaisin 29,99
100 % polyesteriä, polyuretaania
ja terästä. Suunnittelija: Ulrika
Mårtensson. Ø50 cm. Valkoinen
204.505.20

GALJON-kattovalaisin 49,99
Terästä ja lasia. Suunnittelija: Ebba
Strandmark. Ø25 cm, kork. 39 cm.
604.307.71

3:n istuttava VINLIDEN-sohva 449,Päällinen 100% polyesteriä.
Suunnittelija: Ebba Strandmark.
Korkeus 108cm, leveys 203cm,
syvyys 97 cm. Hakebo beige
093.046.48

PE768293.jpg

PE769978.jpg

PE771379.jpg

PE771385.jpg

STENMÄTARE-matto, matala nukka
39,99 Nukka: 100 % polypropeenia.
Pohja: synteettistä lateksia.
133×195 cm. Monivärinen 804.705.15

PILLEMARK-kynnysmatto,
sisäkäyttöön 9,99 Kulutuspinta:
kookoskuitua/polyeteeniä. Pohja:
lateksia. Suunnittelija: Jóna Berglind
Stefánsdóttir. 50×90 cm. Sateenkaari
604.662.46

EVALOUISE-tyynynpäällinen 3,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: Malin
Gyllensvaan. 50×50 cm. Punainen/
valkoinen/kukkakuvioitu 304.725.26

IDALINNEA-tyynynpäällinen 3,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: Malin
Gyllensvaan. 50×50 cm. Sininen/
valkoinen/kukkakuvioitu 004.725.23
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PE769891.jpg

PE769902.jpg

PE769905.jpg

PE769881.jpg

PE769896.jpg

PE769795.jpg

JÄTTELIK-pussilakana ja 1 tyynyliina
14,99 100 % puuvillaa. Suunnittelija:
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.
Pussilakana 150×200 cm. Tyynyliina
50×60 cm. Dinosaurukset/sininen
704.641.24

JÄTTELIK-pussilakana ja 1 tyynyliina
24,99 50 % puuvillaa, 50 % lyosellia.
Suunnittelija: Ann-Cathrine Sigrid
Ståhlberg. Pussilakana 150×200 cm.
Tyynyliina 50×60 cm. Dinosaurukset/
valkoinen 504.641.15

JÄTTELIK-matto, kudottu 14,99
Polyesteriä ja kumia. Suunnittelija:
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.
Ø100 cm. Dinosaurusten jäljet / vihreä
804.641.71

JÄTTELIK-tyyny 19,99 Puuvillaa ja
polyesteriä. Suunnittelija: AnnCathrine Sigrid Ståhlberg. Ø25 cm, pit.
80 cm. Dinosaurukset/monivärinen
204.641.74

JÄTTELIK-pussilakana ja 1
tyynyliina 9,99 100 % puuvillaa.
Suunnittelija: Ann-Cathrine Sigrid
Ståhlberg. Pussilakana 150×200 cm.
Tyynyliina 50×60 cm. Dinosaurukset/
monivärinen 904.641.42

JÄTTELIK-pussilakana ja 1 tyynyliina
19,99 100 % puuvillaa. Suunnittelija:
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.
Pussilakana 150×200 cm. Tyynyliina
50×60 cm. Tyrannosaurus rex /
triceratops / keltainen 404.641.06

PE769877.jpg

PE769909.jpg

PE773053.jpg

PE769915.jpg

JÄTTELIK-verhot ja pidikkeet, 1 pari
29,99 100 % puuvillaa. Suunnittelija:
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.
120×250 cm. Brontosaurus 104.641.55

JÄTTELIK-huppupyyhe 12,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: AnnCathrine Sigrid Ståhlberg. 70×140 cm.
Dinosaurukset/sininen 004.641.94

JÄTTELIK-matto 24,99 Nukka:
100 % nailonia. Pohja: kumia.
Suunnittelija: Ann-Cathrine Sigrid
Ståhlberg. 133×100 cm. Dinosaurusten
siluetit / sininen 404.641.68

JÄTTELIK-säilytyspussi 7,99
Polyesteriä ja muovia. Suunnittelija:
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.
Ø42 cm, kork. 43 cm. Dinosaurukset
704.642.04
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PE782283.jpg

PE782530.jpg

PE782533.jpg

PE752187.jpg

PE788583.jpg

OMFÅNG-maljakko 7,99
Kivitavaraa. Suunnittelija: Jordi López
Aguiló. Ø13 cm, kork. 20 cm. Sininen
604.639.07

OMFÅNG-ruukku, sisä-/
ulkokäyttöön 3,99 Jauhemaalattua
terästä. Suunnittelija: Jordi López
Aguiló. Sisäruukun enimmäishalkaisija
15 cm. Kork. 14 cm. Tummanpunainen
504.638.99

OMFÅNG-ruukku, sisä-/
ulkokäyttöön 1,99 Jauhemaalattua
terästä. Suunnittelija: Jordi López
Aguiló. Sisäruukun enimmäishalkaisija
9 cm. Kork. 9 cm. Roosa 304.638.95

IVAR-ovi 000 30,-/2 kpl.
Massiivimäntyä ja lakattua bambua.
42×83 cm. 104.530.72

IVAR-kaappi 80,Jauhemaalattua terästä.
85x45x19cm. Harmaa verkko
704.829.48
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