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Dagen när du kommer hem med ditt barn är en av
de mest spännande i hela livet. Då är det fint om
det redan finns ett speciellt utrymme att välkomna
minstingen till. En mysig spjälsäng, ett rejält sköt-
bord och en lösning att förvara små kläder snyggt
och prydligt är exakt det du behöver för att ge ditt
barn bästa möjliga start i sitt nya hem.

KÖPHJÄLP 

BARNRUMMET
Möbler, madrasser och tillbehör

Alla produkter som visas här kanske inte finns i varuhuset. Kontakta medarbetarna på ditt IKEA varu-
hus eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation, se prislappen 
och iKEA.se Alla delar kräver montering.
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Vi prioriterar alltid säkerhet

Barnens säkerhet är alltid vår högsta prioritet.
Våra produkter är utformade och testade för att uppfylla
alla tillämpliga säkerhetskrav i de länder där de säljs.
Dessutom testar vi alla våra barnprodukter på vårt eget
auktoriserade testlaboratorium i Sverige, samt på
oberoende auktoriserade testlaboratorier och -institut 
runtom i världen.

IKEA uppfyller följande säkerhetsstandarder för spjälsän-
gar och madrasser i olika delar av världen: Spjälsängar 
för den europeiska marknaden testas av testlaboratorier i
Europa och följer den europeiska standarden EN 716-1.
Madrasser uppfyller EN 16890, ett krav specificerat av 
den europeiska standardiseringsorganisationen för säker-
het, Comité Européen de Normalisation (CEN).

Om du vill läsa mer om en specifik säkerhets- eller
teststandard kan du kontakta SIS (Swedish Standard
Institute). 

Hur testas våra spjälsängar?
Alla våra spjälsängar genomgår flera olika tester för att
säkerställa att de är säkra att använda. Först inspekteras
de så att det inte finns några utstickande delar, lösa delar 
och beslag eller vassa kanter. Sedan mäts alla mellanrum 
och öppningar mellan spjälor och ribbor i sängbotten. 
Spjälsängen utsätts för stöt- och belastningstester för att 
testa styrka, stabilitet och hållbarhet, och för att se till 
att spjälorna inte vrids eller roterar från sina positioner, 
eftersom det då kan skapas potentiellt farliga öppningar. 
Dessutom testas sängbotten. När vi testar för den euro-
peiska marknaden utsätter vi till exempel spjälsängens 
botten för 10 kg som släpps 1 000 gånger från fem olika 
lägen.

Samma eller liknande tester görs på sängbottnar till
spjälsängar på alla marknader där vi är aktiva, men
testen kan skilja sig något beroende på respektive lands
specifika krav.

Mellanrummet mellan spjälorna är 
utformat för högsta möjliga säkerhet 
(barnet kan inte fastna med huvudet 
mellan dem).

Stabil, tålig
konstruktion.

Giftfria material och ytbehandlingar

Ventilerad spjälsängsbotten
för att undvika mögel.

Inga små komponenter som är lösa eller kan
pillas bort för att eliminera kvävningsrisk.

Rundade kanter
och hörn.

Strark spjälsängs-
botten.

Det går att sova på båda sidorna,
så madrassen håller längre.

Alla våra spjälsängsmadrasser är fasta, så att ditt
barn får en säker sovmiljö.

Välventilerade överdrag ger
bättre luftcirkulation.
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SNIGLAR
serie
Vår klassiska SNIGLAR

serie är gjord i massiv bok

och här hittar du basgrejer

till ditt barn till superbra

priser. Och du får bra

kvalitet på köpet – samt

massor av funktioner som

gör delarna säkrare.

SKÖTSAM skötbädd 80x53 
cm. Vit 502.517.98 79:-

SKÖTSAM klädsel 55x83 cm. 
Vit/Grå 003.604.79 50:-

Kompletterande produkter

KLÄMMIG babyfilt 80x100 cm.  
703.730.39 129:-

LEKA babygym 55x43 cm.
Bjök/flerfärgad 701.081.77 179:-

Bok/vit 200.452.05 299:-

SNIGLAR skötbord 53x72x87 cm.
En trygg plats där du och din baby
kan lära känna varandra i lugn och
ro. Bekväm höjd och förvaring nära,
så du kan nå det du behöver och
ändå alltid hålla en hand på din baby.

Bok 302.485.37 649:-

SNIGLAR spjälsäng 66x124x80 cm.
Spjälsängens botten kan monteras i två 
olika höjdlägen. Spjälsängens botten är 
ventilerad för god luftcirkulation vilket ger 
barnet ett behagligt sovklimat.
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KLÄMMIG handduk med huva 60x62 
cm. Grå/gul 603.731.86 99:-

Kompletterande produkter

Vit 703.624.46 599:-

SOLGUL skötbord 60×88×103 cm. 
Du förvandlar enkelt skötbordet 
till en rymlig hylla när ditt barn blir 
äldre.

Vit 803.644.16 799:-

SOLGUL klädskåp 60×55×181 cm.
I det här klädskåpet kan du förvara 
både hängande och vikta kläder 
eftersom den har 1 klädstång och 2 
flyttbara hyllplan som ingår. 

Vit 903.624.12 799:-

SOLGUL spjälsäng 66×129×79 cm. 
Ditt barn kan sova både tryggt och 
bekvämt eftersom de slitstarka mat-
erialen i spjälsängsbottnen har tes-
tats för att ge kroppen rätt stöd. 
Sängbottnen kan monteras i två olika 
höjdlägen.

LATTJO matta, kort lugg 
120x160 cm. Flerfärgad 503.578.08 
249:-

SOLGUL
serie
När vi skapade den tra-
ditionella serien SOLGUL 
hade vi en sak i fokus – 
säkerhet. Därför är alla ytor 
på spjälsängen, skötbordet 
och garderoben giftfria, 
varje kant fasad och hörnen 
mjukt rundade.

DRÖMHEM vägglampa 21x9x27 
cm. Vit 403.315.74 79:-
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ÖNSKLIG förvaringskorgar för sköt-
bord, set om 4 Vit 301.992.83 79:-

LEN sängkappa till spjälsäng 
60x120 cm. Vit 202.959.11 59:-

SKÖTSAM klädsel 55x83 cm. 
Vit/Grå 003.604.79 50:-

Kompletterande produkter

Vit 002.485.67 995:-

SUNDVIK spjälsäng 67x125x85 
cm. Sängbottnen kan monteras i 
två olika höjdlägen. En spjälsida kan 
monteras bort när barnet blir större 
och själv kliver i/ur spjälsängen. 

Vit 902.567.27 1.495:-

SUNDVIK skötbord/byrå 79x51/87, 
H99/108 cm. En trygg plats där du 
och din baby kan lära känna varandra 
i lugn och ro. Har en bekväm höjd och 
praktisk förvaring nära till hands; du 
kan alltid hålla en hand på din baby. 
Skötbordet har ett långt liv, eftersom 
du enkelt kan förvandla det till en byrå 
när ditt barn har lämnat blöjåldern. 

Vit 102.696.96 1.795:-

SUNDVIK klädskåp 80x50x171 cm. 
Dörrar med mjukstängande gångjärn 
för en tyst och mjuk stängning.
1 klädstång och 1 fast hyllplan ingår.

DRÖMSYN vägglampa 31x8x21 
cm. Vit 603.303.52 79:-

SUNDVIK
serie
Tidlösa möbler år efter år.
Spjälsängen har en löstag-
bar sida, och skötbordet
kan förvandlas till en byrå
när ditt barn har lämnat
blöjåldern. På så sätt kan
barnet använda möblerna i
många år.
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LEKA snuttefilt med mjuk-
djur, kanin. 002.665.75 39:-

SUNDVIK
serie

Kompletterande produkter

DRÖMSYN vägglampa 31x8x21 
cm. Vit 603.303.52 79:-

Gråbrun 902.696.97 1.795:-

SUNDVIK klädskåp 80x50x171 cm. 
Tillräckligt djup för vuxengalgar. Dörrar 
med mjukstängande gångjärn för en 
tyst och mjuk stängning. 1 klädstång 
och 1 fast hyllplan ingår.

Gråbrun 702.485.64 995:-

SUNDVIK spjälsäng 67x125x85 cm. 
Sängbottnen kan monteras i två olika 
höjdlägen. En spjälsida kan monteras 
bort när barnet blir större och själv 
kliver i/ur spjälsängen. 

Gråbrun 302.567.25 1.495-

SUNDVIK skötbord/byrå 79x51/87, 
H99/108 cm. En trygg plats där du 
och din baby kan lära känna varandra 
i lugn och ro. Har en bekväm höjd och 
praktisk förvaring nära till hands; du 
kan alltid hålla en hand på din baby. 
Skötbordet har ett långt liv, eftersom 
du enkelt kan förvandla det till en byrå 
när ditt barn har lämnat blöjåldern. 

Tidlösa möbler år efter år.
Skötbordet kan förvandlas
till en byrå när ditt barn
har lämnat blöjåldern och
klädskåpet är tillräckligt
djupt för vuxengalgar. På
så sätt kan barnet använda
möblerna i många år.

LEN sängkappa till spjälsäng 
60x120 cm. Vit 202.959.11 59:-

SKÖTSAM klädsel 55x83 cm.
Vit/Grå 003.604.79 50:-
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STUVA har ett modernt uttryck med
raka linjer, jämna ytor och utskurna
handtag. Välj lådor och dörrar i olika
färger och skapa en egen kreativ
kombination. Serien gör rummet
ljust och lekfullt, och ditt barn
kommer älska möblerna även när det
blir äldre. Det är bara att lägga till
nya delar i olika kombinationer.

STUVA/
FRITIDS 
serie

HIMMELSK sänghimmel 
Vit 403.196.28 129:-

Kompletterande produkter

MULA lyftkran med klossar 
15x28x11 cm. Flerfärgad/bok 
202.948.79 149:-

KLÄMMIG påslakan/örngott för 
spjälsäng 110x125/35x35 cm. 
Röd 003.730.09 99:-

Vit/ljusblå 192.527.24 1.425:-

STUVA/FRITIDS byrå med 6 
lådor 60x50x128 cm. Med ett nyfött 
barn följer många nya saker. Den
första pyjamasen, de första sock-
arna, den första bodyn. I den här by-
rån finns plats för alla de där första 
sakerna som ditt barn behöver och 
mycket mer.  

Vit/ljusblå 392.531.76 1.815:-

STUVA/FRITIDS spjälsäng med 
lådor 66x126x86 cm. Sängbottnen 
kan monteras i två olika höjdlägen. 
En spjälsida kan monteras bort när 
barnet blir större och själv kliver i/ur 
spjälsängen. 

Vit/ljusblå 792.531.60 1.525:-

STUVA skötbord med 3 lådor. 
90x79x102 cm. En trygg plats där
du och din baby kan lära känna varan-
dra i lugn och ro. Har bekväm höjd
och praktisk förvaring nära till hands;
du kan alltid hålla en hand på din baby.
Det här skötbordet växer med ditt
barn och förvandlas enkelt till ett
skrivbord eller lekyta, om du sänker
den översta delen till önskad höjd.



HIMMELSK matta 133x160 cm. 
Grå 503-567-76 349:-

Kompletterande produkter

Vit 202.253.34 995:-

STUVA sköt-/skrivbord
90×79×102 cm. Det här skötbordet 
växer med ditt barn och kan enkelt 
göras om till ett skrivbord eller
en lekyta. Vänd på den övre skivan
och sänk den, så blir skötbordet till
ett skrivbord. Praktiskt förvarings-
utrymme nära till hands: du kan hela 
tiden ha ena handen på barnet.

Vit 391.805.66 1.795:-

STUVA spjälsäng med lådor. 
66×126×86 cm. Spjälsängens
botten kan monteras i två olika 
höjdlägen. En spjälsida kan mon-
teras bort när barnet blir större och 
själv kliver i/ur spjälsängen.

Vit 291.805.43 1.345:-

STUVA/FÖLJA förvaring med 
lådor 60×50×128 cm. Välj någon av-
våra färdiga kombinationer eller skapa 
en egen lösning – och komplettera 
när ditt barns behov ändras. Med de 
medföljande färgglada klistermärkena
kan du snabbt märka upp lådor och
skåp på ditt eget personliga sätt.

STUVA/FÖLJA
serie
STUVA har ett modernt uttryck med
raka linjer, jämna ytor och utskurna
handtag. Välj lådor och dörrar i olika
färger och skapa en egen kreativ
kombination. Serien gör rummet ljust
och lekfullt, och ditt barn kommer
älska möblerna även när det blir äldre.
Det är bara att lägga till nya delar i
olika kombinationer.
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GULLIVER möbler är med sin klas-
siska stil snygga, mysiga och funk-
tionella. De är starka och säkra och
klarar många års användande.

GULLIVER
spjälsäng och 
skötbord 

LEKA babygym 55x43 cm.
Björk/Flerfärgad 701.081.77 
179:-

Kompletterande produkter

FLISAT väggförvaring 
70x9x16 cm. 002.907.78 149:-

Vit 203.070.37 799:-

GULLIVER skötbord 82x54x93 cm. 
En trygg plats där du och din baby 
kan lära känna varandra i lugn och 
ro. Bekväm höjd och förvaring nära, 
så du kan nå det du behöver och 
ändå alltid hålla en hand på din baby.

Vit 102.485.19 899:-

GULLIVER spjälsäng 66x123x88 
cm. Sängbottnen kan monteras i två 
olika höjdlägen. En spjälsida kan
monteras bort när barnet blir större
och själv kliver i/ur spjälsängen. 
Spjälsängsbottnen har bra ventila-
tion med god luftcirkulation vilket
gör att ditt barn får ett behagligt
sovklimat.

Vit 603.057.05 699:-

BUSUNGE byrå med 2 lådor 
80x40x75 cm. 2 lådor ger dig gott 
om plats för förvaring. De utskurna 
handtagen har genomskinlig plast i 
botten som skyddar mot damm och 
smuts, men låter dig ändå ana vad 
som finns inuti.

10



11

BAGIS barngalge 
blandade färger 8-p 
300.247.16 29:-

GOSIG GOLDEN mjukdjur 
70 cm. hund/golden retriever
101.327.88  199:-

Kompletterande produkter

Vit 502.015.34 1.995:-

GONATT spjälsäng 66×123×103 cm.
Sängbottnen kan monteras i två olika
höjdlägen. En spjälsida kan monteras
bort när barnet blir större och själv
kliver i/ur spjälsängen.

Vit 203.070.37 799:-

GULLIVER skötbord 82x54x93 cm.
En trygg plats där du och din baby
kan lära känna varandra i lugn och ro.
Bekväm höjd och förvaring nära, så
du kan nå det du behöver och ändå
alltid hålla en hand på din baby.

GONATT 
spjälsäng
GONATT spjälsäng är med
sina ljusa färger och runda
detaljer inspirerad av 
svensk möbeltradition. 
Den är kraftig och säker 
med förvaring undertill. 
Sängbottnen kan mon-
teras i två olika höjdlägen. 
En spjälsida kan mon-
teras bort när barnet blir 
större och själv kliver i/ur 
spjälsängen.

KNATTING korg set om 4 
Ljusgrå 203.288.22 99:-
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GONATT spjälsäng är med
sina ljusa färger och runda
detaljer inspirerad av 
svensk möbeltradition.
Den är kraftig och säker
med förvaring undertill.
Sängbottnen kan monteras
i två olika höjdlägen.
En spjäl-sida kan mon-
teras bort när barnet blir 
större och själv kliver i/ur 
spjälsängen.

GONATT spjälsäng 66×123×103 
cm. Sängbottnen kan monteras i 
två olika höjdlägen. En spjälsida kan 
monteras bort när barnet blir större 
och själv kliver i/ur spjälsängen.
Ljusgrå 002.579.53 1.995-

DRÖMSYN vägglampa 31x8x21 
cm. Vit 603.303.52 79:-

Kompletterande produkter

KNATTING korg set om 4 
Ljusgrå 203.288.22 99:-

LEKA babygym
Grön 502.663.18 299:-

GONATT 
spjälsäng

LEN sängkappa till spjälsäng  
60x120 cm. Vit 202.959.11 59:-
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Tvättråd
Överdrag:

PELLEPLUTT skummadrass. Den här madrassen har samma, släta yta på
båda sidor. Du kan enkelt vända på den om du vill. Överdraget är lätt att ta 
av och tvätta i maskin i 60°C. Tjocklek 6 cm.

60×120 cm  003.364.13 229:-

SKUM

Tvättråd
Överdrag:

Inre övedrag:
Torka rent med en fuktig trasa.

KRUMMELUR skummadrass. Madrassen har två olika ytor – en våg-
formad sida med medelfast komfort och en slät sida som är mer fast.
Strukturen på skummet gör madrassen skön och luftig, samtidigt som din
baby får ett bra stöd och ett behagligt sovklimat. Barnsäker dragkedja gör
att barnet inte kan öppna klädseln. Tvätta det yttre överdraget ut och in
med dragkedjan stängd. Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin i
60°C. Tjocklek 8 cm.

60×120 cm 003.210.15 399:-

Tvättråd
Överdrag:

Inre övedrag:
Torka rent med en fuktig trasa.

SKÖNAST skummadrass. Madrassen är fylld med tryckavlastande och
elastiskt kallskum som återfår formen snabbare och håller längre än vanligt
skum. Materialet formar sig efter din babys kropp och ger ett skönt, fast
stöd. Barnsäker dragkedja gör att barnet inte kan öppna klädseln. Tvätta
det yttre överdraget ut och in med dragkedjan stängd. Överdraget är lätt
att ta av och tvätta i maskin i 60°C. Tjocklek 8 cm.

60×120 cm 703.210.12 649:-

Tvättråd
Överdrag:

Inre övedrag:
Torka rent med en fuktig trasa.

JÄTTETRÖTT pocketresårmadrass. Den här madrassen har individuellt
inkapslade pocketresårer omslutna av ett generöst lager tryckavlastande
skum. Eftersom resårerna rör sig oberoende av varandra följer de din
babys kropp precist och ger stöd på rätt ställen. Den välventilerade kon-
struktionen ger din baby ett behagligt sovklimat. Ett praktiskt handtag gör
dessutom madrassen smidig att bära – och att vända när du ska bädda.
Barnsäker dragkedja gör att barnet inte kan öppna klädseln. Tvätta det
yttre överdraget ut och in med dragkedjan stängd. Överdraget är lätt att ta
av och tvätta i maskin i 60°C. Tjocklek 11 cm.

60×120 cm 403.210.04 799:-

Tvättråd
Överdrag:

PLUTTIG skummadrass. Den här madrassen har samma, släta yta på
båda sidor. Du kan enkelt vända på den om du vill. Överdraget kan torkas
av men det går inte att ta av. Tjocklek 5 cm.

60×120 cm 003.145.81 129:-

Madrasser för spjälsäng

Ej vattentvätt Maskintvätt 
60°C 

Klorblekmedel får 
ej användas 

Kan ej torktumlas

Kan ej strykas Stryk på 
medeltemperatur

Ej kemtvätt

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Madrass
Vädra madrassen regelbundet så håller
den sig fräsch.

Överdrag
De flesta överdragen är avtagbara och
går att tvätta i maskin vilket ger ditt
barn en hygienisk sovmiljö. De är också
välventilerade, vilket ger bättre luft och
cirkulation. Alla textiler är mjuka mot
babyns hud.

POCKETRESÅRMADRASS


