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Lähtökohta ja asiakkaan toiveet
- uudistus ruokailutilaan, joka on yhteydessä olohuoneeseen; ovat samaa avointa tilaa

- ruokapöytä, jossa istumapaikat neljälle, tarvittaessa kuudelle

- kattovalaisimen valinta

- olohuoneeseen pitkät verhot, verhotangot ovat jo olemassa

- vitriini tai vastaavaa (esim. GLADELIG-astiastolle)

- leikkokukille maljakko

- toiveena vaaleaa puuta, sisustus vaaleasävyinen
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Tuotekollaasi
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Tuoteluettelo
27 tuotetta

yht. 1078€ (ei sisällä toimitusta)
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Puuvilla 
Vuodesta 2015 lähtien kaikki tuotteissamme 
käytetty puuvilla on joko kierrätettyä tai 
kasvatettu käyttäen vähemmän vettä, 
kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita. 
Puuvillanviljelijöiden työoloihin ja 
toimeentuloon on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Olemme panostaneet 
tehokkaaseen vedenkäyttöön sekä 
ympäristöä säästäviin viljelymetodeihin.

Villa 
Tavoitteenamme on, että kaikki 
tuotteissamme käytetty villa on 100 % 
vastuullisesti hankittua vuoteen 2025 
mennessä. Saavuttaaksemme tämän 
korjaamme kaikki villan tuotantoketjumme 
osat RWS:n eli vastuullisen villastandardin 
mukaiseksi. Se varmistaa, että lampaita 
kohdellaan kunnioittaen ja lampaiden 
laidunmaita hoidetaan vastuullisesti.

Luonnonmateriaalit
Vesihyasintista korkkiin ja banaanikuiduista 
rottinkiin – luonnonkuitujen käyttö 
tuotteissamme on jatkuvassa kasvussa. 
Luonnonmateriaalit eivät ole ainoastaan 
uusiutuvia, vaan niillä on myös oma, uniikki 
ilmeensä. Työskentelemme läheisessä 
yhteistyössä käsityöläisten kanssa muun 
muassa Vietnamissa, Indonesiassa ja Kiinassa.

Puu
Tänä päivänä kaikki tuotteissamme käytetty 
puu on tuotettu IWAY-metsänhoito-
standardin mukaisesti. Standardin vaatimuk-
set kieltävät muun muassa laittomasti 
hakatun puun sekä sosiaalisten konfliktien 
kohteena olevien ja korkean suojeluarvon 
omaavien metsien käytön. Kaikki käyttä-
mämme puu on FSC (Forestry Stewardship
Council)-sertifioitua tai kierrätettyä. 

Bambu
Yli 90 % käyttämästämme bambusta kasvaa 
Kiinassa, ja jo vuonna 2016 lähes kaikki 
käyttämämme bambu oli FSC-sertifioitua. 
Tähän pääseminen on ollut pitkä prosessi, ja 
jatkossa haluamme bambustandardiemme 
avulla kehittää teollisuutta myös Intiassa ja 
Vietnamissa.

Muovi
Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 
mennessä kaikki tuotteissamme käytetty 
muovi on valmistettu uusiutuvista tai 
kierrätetyistä materiaaleista. Jo nyt 
käytämme fossiilisten raaka-aineiden sijaan 
muovituotteissa yhä enemmän uusiutuvia 
lähteitä, kuten maissia, sokerijuurikasta ja 
sokeriruokoa, joista syntyy biopohjaista ja 
biohajoavaa PLA-muovia.

Lisätietoja materiaaleista ja kestävämmästä arjesta IKEA.fi/vastuullisuus
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Kiitos kun valitsit 
IKEA-sisustusneuvontapalvelun.

Palaute on meille ensiarvoisen tärkeää toimintamme 
kehittämiseksi. Tulet saamaan automaattisesti digitaalisen 
kyselyn, johon toivomme sinun vastaavan. 

Olisi myös hienoa nähdä miltä uusi, upea kotisi näyttää!
Jos haluat, voit lähettää meille kuvia sähköpostitse. 
Kuvien lähettäminen on täysin vapaaehtoista. Emme koskaan 
julkaise kuviasi ilman erikseen pyytämäämme lupaa.

Lue lisää palveluistamme: IKEA.fi/palvelut
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