
Nerokkaita kalusteita lastenhuoneeseen 
Älä anna SUNDVIK-kalusteiden perinteisen ulkonäön hämätä –  
niiden ominaisuuksissa ei nimittäin ole mitään vanhanaikaista. 
Tuotteet on suunniteltu alle kouluikäisille, mutta fiksuutensa  
ansiosta ne ovat aikuistenkin mieleen. Esimerkiksi pinnasängyn pohjan 
voi asentaa kahdelle eri korkeudelle, ja lapsen kasvaessa toisen laidan 
voi poistaa kokonaan. Kaikkien muiden lastentuotteidemme tavoin 
SUNDVIK-kalusteet täyttävät tiukimmat mahdolliset  
turvallisuusvaatimukset.

OSTOAPU

SUUNNITTELIJAT
Eva Schildt/Jon Karlsson/IKEA of 
Sweden.

HOITO 
Pyyhitään kostealla liinalla ja mie-
dolla puhdistusaineella. Kuivataan 
kuivalla liinalla. 

TURVALLISUUS
Testaamme kaikki lastentuot-
teemme tarkasti voidaksemme 
olla varmoja, että ne täyttävät 
kaikkien markkina-alueidemme 
tiukimmat turvallisuusvaatimuk-
set. Pinnasänkymme täyttävät 
muun muassa seuraavat vaati-
mukset:
• Vankka ja tukeva rakenne. 
• Pinnojen välinen etäisyys 

laskettu niin, että vauvan pään 
kiinnijuuttumisen riski on mah-
dollisimman pieni.

• Vahva pohja.
• Pyöristetyt kulmat ja reunat. 
• Ei pieniä, irtoavia osia, joihin 

lapsi voi tukehtua.
• Pohjan rakenne mahdollistaa 

ilman kiertämisen ja ehkäisee 
homeen muodostumista.

• Ei myrkyllisiä materiaaleja eikä 
pintakäsittelyaineita.

Lapset saattavat toisinaan
tehdä asioita, joita me
aikuiset emme osaa ennustaa.
He kiipeilevät ja leikkivät
miettimättä riskejä. Käytä
sen vuoksi mukana tulevaa
kaatumisestettä ja kiinnitä
kaikki yli 60 cm:n korkuiset
kalusteet kunnolla seinään. 

Turvallisuussyistä pinnasängyn ja 
patjan on aina oltava samankokoi-
set. Näin patjan ja sängynreunan 
väliin ei jää rakoa, johon vauvan 
pää voisi juuttua.

Kaikki hoitopöytämme täyttävät 
kaikki voimassaolevat turvalli-
suusvaatimukset, jotta onnetto-
muuksien, kuten vauvan putoa-
misen, riski olisi mahdollisimman 
vähäinen. Vauvaa ei milloinkaan 
saa jättää yksin hoitopöydälle. 

SUNDVIK 



ala-asentoon. Kun lapsi oppii itse tulemaan pois sängystä, 
toisen laidan voi poistaa.
Täyttää eurooppalaisen EN 716-1 -standardin.

Pinnasängyn pohjan voi asentaa kahdelle eri korkeudelle.  
Kun vauva on pieni, pohja kannattaa asentaa yläasentoon. 
Kun vauva alkaa liikkua enemmän, pohja on asennettava

KASVAA LAPSESI MUKANA

SARJAN OSAT JA HINNAT
Kaikki yli 60 cm korkeat huonekalut on kiinnitettävä seinään pakkauksessa olevalla kaatumisesteellä.

SUNDVIK-hoitopöytä/lipasto. Helppo muokata 
lipastoksi vaippaiän päättyessä. Muunneltavuus pidentää 
kalusteen käyttöikää. Korkeus suunniteltu vaivatonta 
vaipanvaihtoa ajatellen. Säilytystilaa käden ulottuvilla, 
joten lasta ei koskaan tarvitse jättää hoitopöydälle yksin. 
Laatikonpysäyttimet estävät laatikoita tulemasta koko-
naan ulos ja putoamasta. 
Harmaanruskea 302.567.25 149,-
Valkoinen 902.567.27 149,-

SUNDVIK-pinnasänky, 60×120 cm. Sängyn pohja 
voidaan säätää kahdelle eri korkeudelle. Toinen sängyn 
laidoista voidaan irrottaa, kun lapsi on tarpeeksi vanha 
menemään itse sänkyyn ja nousemaan sieltä pois. 
Sängynpohjassa käytetyt materiaalit ovat testatusti kes-
täviä ja antavat hyvän tuen. Sänky tarjoaa lapselle sekä 
turvalliset että mukavat unet. Sängynpohjan rakenteen 
ansiosta ilma pääsee kiertämään hyvin ja lapsen on 
miellyttävä nukkua. 
Harmaanruskea 702.485.64 129,-
Valkoinen 002.485.67 129,-

SUNDVIK-lastentuoli. 

Harmaanruskea 801.963.57 19,99
Valkoinen 601.963.58 19,99

 

SUNDVIK-pulpetti, 58×45 cm. Sopii pieneen tilaan 
ja tarjoaa paikan esim. piirtämiseen, läksyjentekoon, 
lukemiseen ja askarteluun. Kannessa on jäykkä sarana, 
jonka ansiosta kansi pysyy hyvin auki eikä tipu pienille 
sormille. Kannen alla säilytystilaa, joka on mitoitettu 
A3-kokoisille papereille. Kannen alla myös pieni lokero 
kynille ja muille tarvikkeille. 
Harmaanruskea 802.469.13 49,95
Valkoinen 402.017.37 49,95

SUNDVIK-lastenpöytä, 76×50 cm. 

Harmaanruskea 501.963.54 39,95
Valkoinen 102.016.73 39,95

Jatkettava SUNDVIK-sängynrunko ja sälepohja, 
80×200 cm. Sänkyä voidaan jatkaa lapsen kasvaessa.

Harmaanruskea 390.416.60 114,-
Valkoinen 490.460.68 114,-

SUNDVIK-keinutuoli. Keinuminen kehittää tasapai-
noaistia ja auttaa aivoja erittelemään aistihavaintoja.
Valkoinen 802.017.40 39,95

SUNDVIK-vaatekaappi, 80×50×171 cm. Tarpeeksi 
syvä myös aikuisten vaateripustimille. Vaimentimien 
ansiosta ovet sulkeutuvat hiljaa ja pehmeästi.
Harmaanruskea 902.696.97 169,-
Valkoinen 102.696.96 169,-

Valikoima vaihtelee tavarataloittain. Lisätietoja henkilökunnalta tai osoitteesta IKEA.fi 
Tarkemmat tuotetiedot löydät hintalapusta ja nettisivuiltamme. Kaikki kalusteet myydään osina. 
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