
Förvaring för växande barn
SMÅSTAD är ett förvaringssystem som utvecklats utifrån barnens 
perspektiv. Vi vill göra det enklare och roligare att klä sig på egen 
hand och hålla ordning på sina saker. Barn är trots allt inte små 
vuxna. De interagerar med omgivningen på ett annat sätt och 
utvecklas hela tiden. Systemet består av ett skötbord, en bänk, en 
loftsäng med ett skrivbord samt olika garderober och byråer. Med 
smarta tillbehör kan du enkelt uppdatera möblerna så att de håller 
jämna steg med barnets utveckling under många år – vilket gör dem 
lite snällare mot plånboken.

Köphjälp

SMÅSTAD
System

Säkerhet
Barn är nyfikna och fantasifulla 
och kan ibland vara oförutsägbara. 
Därför utför vi alltid riskanalyser 
och testar våra barnmöbler för att 
se till att delarna är lämpliga för 
barn. Glöm inte att använda de 
medföljande säkerhetsfästena och 
förankra möbler med en höjd på 
minst 60 cm ordentligt i en vägg.

Alla produkter (som visas här) är kanske inte är tillgängliga på varuhuset. Kontakta personalen 
eller besök IKEA.se för att få mer information. Mer detaljerad produktinformation finns på
prislappen och på internet. Alla delar kräver montering.



2

Innehållsförteckning

SMÅSTAD växer med ditt barn ................................................................................  3
Bra att veta om SMÅSTAD ........................................................................................  4
Bra att veta om utdragsgarderoben ......................................................................  5
Såhär bygger du SMÅSTAD ......................................................................................  6
Färdiga kombinationer.............................................................................................  7
SMÅSTAD ändringsbart bord/skrivbord ...............................................................  13
SMÅSTAD loftsäng med skrivbord och förvaring ................................................  14
SMÅSTAD loftsäng/skrivbordskombinationer .....................................................  15
Alla delar och priser ................................................................................................  16
Invändiga tillbehör..................................................................................................  19
Servicar .....................................................................................................................  20



3

SMÅSTAD växer med ditt barn

Utformat för barn
När vi tog fram förvaringssystemet SMÅSTAD utgick vi från 
barnens behov och ständiga utveckling. Med funktioner som 
krokar i precis rätt höjd blir det enklare för barnen att ta ner 
och hänga upp sina kläder själva i stället för att kläderna 
hamnar i en hög på golvet. Barnens behov handlar också om 
säkerhet. SMÅSTAD har mjuka kanter och rundade hörn, och 
dörrarnas gångjärn har inbyggda dämpare som minskar risken 
för att små fingrar ska komma i kläm.

Säkerhet och underhåll
Barn gör sällan det vi vuxna förväntar oss. De leker och 
använder saker på sätt som kan vara svåra att förutse. Det 
är därför vi utför riskanalyser och säkerhetstester för alla 
våra barnmöbler. För möbeldelar med en höjd på 60 cm eller 
mer måste du också utföra en viktig säkerhetsåtgärd: följ 
monteringsanvisningarna och förankra möblerna i väggen med 
de medföljande säkerhetsanordningarna så att de inte välter. 
Rengör möblernas stommar och fronter med en fuktig trasa 
och milt rengöringsmedel och torka sedan torrt med en ren 
trasa.

Oändliga möjligheter
SMÅSTAD är ett superflexibelt system. Du kan välja mellan 
olika stommar, fronter, handtag, detaljer och tillbehör för att 
skapa en kombination som passar dina behov och ditt utrymme 
hemma. Om du inte vill planera hela förvaringen erbjuder vi ett 
urval färdiga kombinationer som du enkelt kan ta med dig hem 
direkt.

Smarta lösningar för begränsat utrymme
Barn växer, men utrymmet hemma blir inte alltid större. 
Med SMÅSTAD kan du utnyttja utrymmet maximalt eftersom 
enheterna kan användas på olika sätt och även ändras med 
tiden. SMÅSTAD loftsäng förvandlas till ett rum i rummet – med 
ett skrivbord, hyllor och en garderob. SMÅSTAD skötbord kan 
växa med barnet och till slut omvandlas till ett skrivbord.



4

Bra att veta

Att leva med barn är en värld i ständig förändring – något de 
flesta föräldrar runt om i världen troligen håller med om. Därför 
har vi gjort SMÅSTAD så flexibel och ändringsbar som möjligt. 
Då kan möblerna förändras med tiden, beroende på barnets 
ålder och behov.

0–2 år – lugn start med 
säkra rutiner
Med en kombination av SMÅSTAD skötbord och förvaring kan 
du skapa en mysig, säker och praktisk plats för blöjbyte och 
förvaring av kläder och annat som hör till bebisens omvårdnad. 
När ditt barn utvecklas och börjar förstå mer av sin omgivning 
kan du sätta upp färgglada bilder runt bordet och hänga upp en 
babymobil som fångar uppmärksamheten.

3–7 år – full fart framåt 
och JAG KAN-anda
Förvaringen i SMÅSTAD kan delas upp i olika nivåer. I den övre 
delen kan du hänga plagg som inte används varje dag, och i 
den nedre delen kan barnet nå precis rätt mängd kläder på kro-
kar eller i lådor. Att ta ansvar för sina saker och klä sig på egen 
hand hjälper barnet att växa och känna sig självständigt.

8–14 år – personligheten har en framträ-
dande roll
I den här åldern utforskar barnet sin identitet och uttrycker den. 
Därför har vi bland annat skapat en korkdörr där de fritt kan 
visa upp sin stil och sina intressen – utan att göra en massa hål 
i väggen. Använd krokar både inuti och utanpå SMÅSTAD för att 
det ska gå snabbt att hänga upp kläder, ryggsäckar och andra 
saker som lätt hamnar på golvet.
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Bra att veta om den utdragbara garderoben

1. Högst upp finns en fast låda med plats för småsaker som är 
lätta att slarva bort.

2. Gångjärnen har inbyggda dämpare så att dörrarna stängs 
mjukt och inga fingrar riskerar att komma i kläm.

3. Med krokarna på insidan och utsidan är det lättare för 
barnet att hänga upp kläder, ryggsäckar och andra saker, så 
att de inte hamnar på golvet.

4. De höga kanterna längst ner används för att förstärka 
strukturen och samtidigt skapa en förvaringslåda.

5. Det gör ont att slå emot en vass kant. Därför är hörnen på 
alla dörrar och lådor i SMÅSTAD mjukt rundade.

6. Med symboler i HÄNGIG etiketthållare blir det enklare för 
både barn och vuxna att hålla ordning i lådor och garderober

1

2

3

3

3

4

5

I den utdragbara nedre delen av garderoben får ditt barn 
fullständig översikt och kan nå krokar och lådor från två håll. 
Krokarna gör det enkelt att både ta ner och hänga upp kläder 
och andra tillhörigheter. I den övre delen kan du förvara kläder 
och annat som inte används varje dag.

6
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Såhär bygger du SMÅSTAD

Övriga delar i denna kombination:

LÄTTHET upphängningsskena, 60 cm 003.863.75 2 st.
LÄTTHET krok och klämma 104.369.78 3 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 2 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA krok för klädstång 904.461.48 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset 

Vi har ett brett utbud av färdiga SMÅSTAD kombinationer 
att välja bland. Du hittar dem i varuhuset eller på IKEA.se 
Om du vill kan du anpassa den färdiga kombinationen så att 
den bättre passar dina behov och din stil. Använd SMÅSTAD 

planeringsverktyg för att ändra inredning eller storlek på 
förvaringslösningen. Du kan också använda planeringsverktyget 
för att skapa din egen unika SMÅSTAD kombination från början.

1×
SMÅSTAD 
utdragbar 
förvaringsenhet
60 × 55 × 196 cm

2×
PLATSA 
stomme
60 × 55 × 60 cm

2×
SMÅSTAD topp 
för förvarings-
modul
60 × 55 cm

2×
SMÅSTAD
väggförvaring
60 × 30 × 60 cm

1×
SMÅSTAD 
dörr
30 × 90 cm

2×
SMÅSTAD
dörr
30 × 60 cm

12×
HJÄLPA
mjukstängande 
gångjärn

2×
SMÅSTAD 
lådfront
60 × 30 cm

2×
KONSTRUERA 
låda utan front
30 cm

2×
KONSTRUERA 
hyllplan
60 × 30 cm

2×
HJÄLPA 
hyllplan 
60 × 55 cm

SMÅSTAD/PLATSA förvaringsskåp, 180 × 55 × 196 cm, 
vitt vit/med utdragbar del.
Denna kombination 593.924.16 4,455:-

Det finns fyra enkla steg att följa: 

1. Välj stommar utifrån dina behov och hur mycket plats du har 
i rummet.

2. Välj dörrar och lådfronter Ser det bäst ut med neutralt vitt 
eller färg?

3. När du planerar inredningen i SMÅSTAD är det bra att först 
tänka igenom de dagliga rutinerna och vad som behöver 
förvaras. Komplettera garderoben med lådor, trådkorgar, 
krokar och andra detaljer från vårt breda utbud av tillbehör.

4. Fundera på vilka handtag eller knoppar du vill ha på dörrar 
och lådfronter. Välj bland våra olika alternativ för att skapa 
den stil du vill ha.

Här illustrerar vi processen med exempel på förvaringslösning 
med utdragbar del.
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Total storlek: bredd × djup × höjd.

Färdiga kombinationer

Total storlek: 90 × 50 × 48 cm
Denna kombination med vita fronter 649:- (193.891.52)
Inköpslista

SMÅSTAD bänk, 90 × 50 × 48 cm, vit 804.335.42 1 st.
SMÅSTAD låda, 90 × 49 × 48 cm, vit 604.341.42 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 80 × 55 × 108 cm
Denna kombination med vita fronter 1.600:- (193.884.16)
Inköpslista

SMÅSTAD utdragbar förvaringsenhet, 80 × 55 × 108 cm 804.369.65 1 st.
KONSTRUERA trådkorg, 25 cm 204.513.79 5 st.
HJÄLPA skena för utdragbar korg, 55 cm, vit, 2-p 103.311.94 5 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 196 cm
Denna kombination med vita fronter 1.875:- (293.890.19)
Inköpslista

SMÅSTAD utdragbar förvaringsenhet, 60 × 55 × 196 cm 504.369.62 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Här ser du exempel på våra färdiga kombinationer. Om du vill 
ändra stil kan du välja andra fronter, vilket i vissa fall påverkar 
priset. Handtag och knoppar ändrar också stilen och uttrycket, 

men de ingår inte i priset. Om du vill ha mer information och 
prisinformation kan du kontakta en lokal säljare eller besöka vår 
webbplats på www.IKEA.com.
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Total storlek: 60 × 30 × 60 cm
Denna kombination med vita fronter 590:- (393.884.44)
Inköpslista

SMÅSTAD väggförvaring, 60 × 30 × 60 cm 004.335.22 1 st.
LÄTTHET upphängningsskena, 60 cm 003.863.75 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 60 cm, vit, 2-p 904.342.30 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
KONSTRUERA hylla, 60 × 30 cm, vit 804.367.86 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 120 cm
Denna kombination med vita fronter 1.175:- (493.878.06)
Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 120 cm, vit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 120 cm
Denna kombination med vita fronter 1.535:- (593.876.55)
Inköpslista
PLATSA stomme, 60 × 55 × 120 cm, vit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: bredd × djup × höjd. 

Färdiga kombinationer
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Total storlek: 60 × 55 × 63 cm
Denna kombination med vita fronter 935:- (993.875.21)
Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 60 cm, vit 103.309.72 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 1.605:- (193.880.39)
Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 2 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 120 cm
Denna kombination med vita fronter 1.030:- (393.883.21)

Obs! Den här kombinationen finns också med 40 cm djup (993.903.16)

Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 120 cm, vit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 120 cm, vit, 2-p 904.341.88 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
HJÄLPA trådkorg, 60 × 55 cm, vit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA skena för utdragbar korg, 55 cm, vit, 2-p 103.311.94 1 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: bredd × djup × höjd.

Färdiga kombinationer
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Total storlek: 60 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 1.550:- (193.891.90)
Inköpslista
PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 120 cm, vit, 2-p 904.341.88 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA trådkorg, 60 × 55 cm, vit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA skena för utdragbar korg, 55 cm, vit, 2-p 103.311.94 1 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 1.525:- (393.899.76)
Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm, vit 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm, vit 404.367.74 2 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
LÄTTHET krok och klämma 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 60 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 1.145:- (793.892.72)

Obs! Den här kombinationen finns också med 40 cm djup (493.908.75)

Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 2 st.
HJÄLPA mjukstängning, gångjärn, 1-p 903.828.82 8 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 2 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: bredd × djup × höjd. 

Färdiga kombinationer
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Total storlek: 210 × 79 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 4.075:- (193.922.96)
Inköpslista

SMÅSTAD skötbord/skrivbord, vitt 404.626.21 1 st.
PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
PLATSA stomme, 60 × 55 × 120 cm, vit 503.309.46 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 2 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 8 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 6 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 6 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 3 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 3 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 1 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 2 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 180 × 55 × 196 cm
Denna kombination med vita fronter 4.455:- (593.924.16)
Inköpslista

SMÅSTAD utdragbar förvaringsenhet, 60 × 55 × 196 cm 504.369.62 1 st.
PLATSA stomme, 60 × 55 × 60 cm, vit 103.309.72 2 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD topp för förvaringsmodul, 60 × 55 cm 504.728.27 2 st.
SMÅSTAD väggförvaring, 60 × 30 × 60 cm 004.335.22 2 st.
LÄTTHET upphängningsskena, 60 cm 003.863.75 2 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 60 cm, vit, 2-p 904.342.30 2 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 12 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 2 st.
KONSTRUERA hylla, 60 × 30 cm, vit 804.367.86 2 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st. 
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
HJÄLPA krok för klädstång, 2-p 904.461.48 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 3 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: 150 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 2.179:- (693.913.03)
Inköpslista

SMÅSTAD bänk, 90 × 50 × 48 cm, vit 804.335.42 1 st.
PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 1 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 1 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 120 cm, vit, 2-p 904.341.88 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.
SMÅSTAD låda, 90 × 49 × 48 cm, vit 604.341.42 1 st.
HJÄLPA trådkorg, 60 × 55 cm, vit 403.311.83 1 st.
HJÄLPA skena för utdragbar korg, 55 cm, vit, 2-p 103.311.94 1 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: bredd × djup × höjd. 

Färdiga kombinationer
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Total storlek: 240 × 55 × 180 cm
Denna kombination med vita fronter 4.230:- (693.909.97)
Inköpslista

PLATSA stomme, 60 × 55 × 180 cm, vit 503.309.51 2 st.
LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-p 203.311.98 2 st.
SMÅSTAD väggförvaring, 60 × 30 × 60 cm 004.335.22 2 st.
LÄTTHET upphängningsskena, 60 cm 003.863.75 2 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 90 cm, vit, 2-p 204.341.63 2 st.
SMÅSTAD dörr, 30 × 60 cm, vit, 2-p 904.342.30 2 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 16 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 4 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 4 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 4 st.
KONSTRUERA hylla, 60 × 30 cm, vit 804.367.86 2 st.
HJÄLPA hylla, 60 × 55 cm, vit 903.311.66 2 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 2 st.
LÄTTHET krok och klämma, 2-p 104.369.78 2 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Total storlek: bredd × djup × höjd. 

Färdiga kombinationer
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SMÅSTAD skötbord/skrivbord, vitt 404.626.21 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 2 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

SMÅSTAD skötbord/skrivbord

SMÅSTAD skötbord – kompletterande produkter

1 2

3

1. Först är skötbordet en praktisk och säker plats för många 
mysiga stunder med din bebis.

2. När barnet har blivit lite större kan du sänka toppskivan och 
skapa ett praktiskt bord att spela spel och rita på.

3. Snart är det dags för ditt barn att börja skolan. Då kan du 
höja skivan igen så att det blir ett bekvämt skrivbord för 
läxor med praktisk förvaring under.

SKÖTSAM skötbädd, 53 × 80 × 2 cm. Skötbädden är 
vattentålig och mycket enkel att rengöra med en våt 
trasa. Du kan också använda rengöringsmedel när det 
behövs. Kom bara ihåg att torka av ordentligt efteråt.

502.517.98 79:-

SKÖTSAM skydd för skötbädd, 83 × 55 cm.

Blåbärsmönster/vit 504.447.78 50:-

NÖJSAM korg, set med 2 st. Utrymmesbesparande 
korgar som hjälper dig att hålla ordning på barnens 
tillhörigheter. Kan fällas ihop för att spara utrymme när 
de inte används. Lätta att rengöra; maskintvätt 40 °C.
Röd/blå 404.213.05 69:-

NÖJSAM låda 25 × 37 × 22 cm. Du kan snabbt se vad som 
finns i lådan eftersom den har nätfront. Lätt att dra ut 
eftersom lådan har en ögla fram. Kan fällas ihop för att 
spara utrymme när den inte används.
Blå 904.213.22 79:-
Ljusröd 904.213.17 79:-

VÄDRA skötbädd.

48 × 74 cm 802.261.37 169:-

VÄDRA skydd för skötbädd, 48 × 74 cm.

Kaninmönster/vitt 404.453.54 69:-

 

Total storlek: 90 × 79 × 100 cm 
Denna kombination 193.921.59      1.495:-
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SMÅSTAD loftsäng med skrivbord och förvaring

Skrivbordet är monterat parallellt med sängen och 
garderobsdörrarna är på utsidan. Om du monterar din 
SMÅSTAD loftsäng så här, med garderobsdörrarna på utsidan, 
har du ett perfekt utrymme för skrivbordet under sängen. 
Totalt mått: 206 × 104 × 182 cm

Skrivbordet är monterat i vinkel mot sängen och 
garderobsdörrarna är på insidan. Om det är trångt i 
rummet kan du montera skrivbordet i vinkel mot sängen, med 
garderobsdörrarna mot insidan. 
Totalt mått: 206 × 148 × 182 cm

Skrivbordet är monterat i vinkel mot sängen och 
garderobsdörrarna är på utsidan. Om du har gott om plats 
i rummet kan du välja att montera skrivbordet i vinkel mot 
sängen, med garderobsdörrarna mot utsidan.
Totalt mått: 206 × 148 × 182 cm

Stegen är monterad på vänster sida av sängen. SMÅSTAD 
loftsäng blir ännu mer flexibel eftersom stegen kan monteras 
på antingen höger eller vänster sida av sängen. Välj den lösning 
som bäst passar rummet och dina behov. 
Totalt mått: 206 × 104 × 182 cm

• Våningssängar och loftsängar rekommenderas för barn från 
6 år.

• Minsta takhöjd är 240 cm.
• Vi rekommenderar en madrass som är max. 20 cm tjock.
• Stegen kan monteras på höger eller vänster sida av sängen.

Bilderna nedan visar hur SMÅSTAD loftsäng kan monteras på 
flera olika sätt beroende på behov och på rummets form. Lägg 
till dörrar, lådor och detaljer utifrån dina behov och din stil. Med 
den smarta kabelhanteringen på skrivbordet kan du hålla allt 
välordnat. Den halkfria stegen har plats för händer vid kanten 
av varje steg, och två handtag högst upp gör det enkelt att 
klättra upp och ned.
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Inköpslista

SMÅSTAD loftsängstomme med skrivbord och förvaring, 
90 × 200 cm, vit 504.540.36 1 st.

SMÅSTAD dörr, 30 × 120 cm, vit, 2-p 904.341.88 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 3 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 3 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 1 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

Inköpslista

SMÅSTAD loftsängstomme med skrivbord och förvaring, 
90 × 200 cm, vit 504.540.36 1 st.

SMÅSTAD dörr, 30 × 120 cm, vit, 2-p 904.341.88 1 st.
HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-p 903.828.82 4 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm, vit 004.340.98 1 st.
KONSTRUERA låda utan front, 15 cm 504.367.78 1 st.
SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm, vit 704.341.13 2 st.
KONSTRUERA låda utan front, 30 cm 404.367.74 2 st.
HJÄLPA klädstång, 60 × 55 cm, vit 503.312.05 1 st.

Obs! Handtag ingår inte i priset

SMÅSTAD kombinationer med loftsäng/skrivbord

SMÅSTAD loftsäng/skrivbord – kompletterande produkter

FUBBLA LED-arbetslampa, perfekt belysning för att pyssla, 
rita eller bygga eftersom du kan rikta ljuset dit du vill ha det. 
Vit 403.257.09 299:-

FUBBLA LED-vägglampa. Den här lampan är lätt att dimra. 
Perfekt för att läsa eller skapa mysbelysning.
Vit 003.815.99 249:-

ÖRFJÄLL skrivbordsstol för barn 

Vit/Vissle blå/grön 604.417.79 399:-
Vit/Vissle mörkgrå 104.417.86 399:-
Vit/Vissle rosa 704.417.69 399:-

MALFORS skummadrass, 90 × 200 cm. 

Medelfast/vit 402.722.87 695:-

MOSHULT skummadrass, 90 × 200 cm.

Fast/vit 302.723.39 499:-

Loftsängskombination med tre lådor i skrivbordsskåpet.
Total storlek: 206 × 104 × 182 cm Sängstorlek: 90 × 200 cm
Den här kombinationen kostar 3.990:- (093.920.94)

Loftsängskombination med två lådor i skrivbordsskåpet.
Total storlek: 206 × 104 × 182 cm Sängstorlek: 90 × 200 cm
Den här kombinationen kostar 3.870:- (693.913.55)
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Alla delar och priser

55 cm djupa stommar
PLATSA stomme, vit.

60 × 55 × 60 cm* 103.309.72 295:-

60 × 55 × 120 cm* 503.309.46 395:-

60 × 55 × 180 cm* 503.309.51 445:-

Utdragbara stommar
SMÅSTAD utdragbar förvaring, vit. 

80 × 55 × 108 cm* 804.369.65 1.210:-

60 × 55 × 196 cm* 504.369.62 1.545:-

40 cm djupa stommar
PLATSA stomme, vit.

60 × 40 × 60 cm* 503.309.70 245:-

60 × 40 × 120 cm* 303.309.47 295:-

60 × 40 × 180 cm* 903.309.54 395:-

30 cm djup väggstomme
SMÅSTAD väggförvaring, vit.

60 × 30 × 60 cm* 004.335.22 230:-

Övriga produkter
SMÅSTAD bänk, vit. Kompletteras med SMÅSTAD låda.

90 × 50 × 48 cm 804.335.42 300:-

SMÅSTAD loftsäng med skrivbord och förvaring, vit. 
Takhöjd minst: 240 cm.
Storlek på madrass 90 × 200 cm 504.540.36* 2.970:-

SMÅSTAD skötbord/skrivbord, vitt.

90 × 79 × 100 cm* 404.626.21 995:-

SMÅSTAD överdel för förvaringsmodul, vit.

60 × 40 cm 904.728.30 100:-
60 × 55 cm 504.728.27 120:-

LÄTTHET upphängningsskena för väggmontering.

60 cm 003.863.75 60:-

Total storlek: bredd × djup × höjd.

* Denna möbel måste förankras i väggen.
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Alla delar och priser

Dörrar och lådfronter
Alla SMÅSTAD dörrar säljs i 2-pack. Handtag och knoppar säljs 
separat. Komplettera dörrarna med HJÄLPA mjukstängande 
gångjärn.

Alla 120 cm dörrar till SMÅSTAD behöver två gångjärn, förutom 
de med ram*, de behöver tre gångjärn

SMÅSTAD dörr 120 cm, 30 × 120 cm, 2-pack.

Vit 904.341.88 195:-
Vit med ram* 404.342.04 230:-
Ljusrosa 204.342.00 195:-
Ljusturkos 104.341.92 195:-
Grå 204.513.60 195:-
Björk 504.342.08 230:-
Griffelyta, antracit 704.460.69 230:-

SMÅSTAD dörr 90 cm, 30 × 90 cm, 2-pack

Vit 204.341.63 150:-
Vit med ram * 904.341.74 180:-
Ljusrosa 204.341.82 150:-
Ljusturkos 804.341.84 150:-
Grå 304.513.69 150:-
Björk 604.341.75 180:-
Kork 904.460.68 350:-

SMÅSTAD dörr 60 cm, 30 × 60 cm, 2-pack

Vit 904.342.30 130:-
Vit med ram* 204.342.38 150:-
Ljusrosa 604.342.36 130:-
Ljusturkos 504.342.32 130:-
Grå 104.513.65 130:-
Björk 804.342.40 150:-

SMÅSTAD lådfront, 60 × 30 cm. Komplettera med 
KONSTRUERA låda utan front. 
Vit 704.341.13 70:-
Vit med ram 804.341.17 80:-
Ljusrosa 004.341.16 70:-
Ljusturkos 504.341.14 70:-
Grå 804.513.76 70:-
Björk 604.341.18 80:-

Gångjärn och ben

HJÄLPA mjukstängande gångjärn.

1-pack 903.828.82 30:-

LÄTTHET ben, justerbara, vita, 4-pack. Låt garderoben stå 
rakt även på ojämna golv.
Vit 203.311.98 20:-

LÄTTHET ben, vita/metall, 4-pack.

11 cm 503.955.94 75:-

LÄTTHET ben, vita/trä, 4-pack.

11 cm 103.955.91 150:-

SMÅSTAD lådfront, 60 × 15 cm. Komplettera med 
KONSTRUERA låda utan front.
Vit 004.340.98 50:-
Ljusrosa 204.340.97 50:-
Ljusturkos 404.340.96 50:-
Grå 504.513.73 50:-
Björk 404.341.00 60:-

Handtag och knoppar

BEGRIPA handtag, 13 cm, 2-pack.

Vit 804.461.15 29:-
Orange 704.461.25 29:-

JÄRNSPARV handtag, 14,1 cm, 2-pack

Svart 604.461.21 49:-

Total storlek: bredd × djup × höjd. 

LAPPMES handtag, 11,2 cm, 2-pack.

Björk 404.461.22 69:-

PLOCKAR knopp, 4,9 cm, 2-pack.

Trä 204.461.23 49:-

LATMASK snäpphandtag, 60 mm, 2-pack.

Vit 104.720.42 39:-
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Inredning
KONSTRUERA hyllplan, vit.

60 × 30 cm 804.367.86 50:-

HJÄLPA hyllpan, vit.

60 × 55 cm 903.311.66 70:-
60 × 40 cm 003.311.61 60:-

KONSTRUERA låda utan front, vit. Kompletteras med 
SMÅSTAD lådfront.
40 × 55 × 15 cm 304.927.89 100:-
40 × 55 × 30 cm 704.927.92 110:-
60 × 55 × 15 cm 504.367.78 105:-

60 × 55 × 30 cm 404.367.74 120:-

SMÅSTAD låda, 90 × 49 × 48 cm.Passar SMÅSTAD bänk, hjul 
ingår. 
Vit 604.341.42 349:-
Ljusrosa 704.341.51 349:-
Ljusturkos 904.341.45 349:-
Grå 804.513.57 349:-
Björk 404.341.57 399:-

HJÄLPA trådkorg, vit. Komplettera med HJÄLPA utdrags-
skena för trådkorg.
60 × 55 × 15 cm 403.311.83 50:-
60 × 40 × 15 cm 903.311.85 40:-

KONSTRUERA trådkorg, vit. Passar SMÅSTAD låg ut-
dragsenhet och skötbord/skrivbord. Kompletteras med 
HJÄLPA utdragbar skena för korgar, 55 cm.
25 × 52 × 13 cm 204.513.79 40:-

HJÄLPA utdragbar skena för korg, vit, 2-pack.

55 cm 103.311.94 30:-
40 cm 303.311.93 20:-

HJÄLPA klädstång, vit. 

60 × 55 cm 503.312.05 20:-
60 × 40 cm 604.501.27 50:-

Alla delar och priser

Tillbehör
HÄNGIG spegel rund, vit.

26 cm 704.461.54 49:-

LÄTTHET krok och klämma, vit. 

2-pack 104.369.78 000 euro

LÄTTHET krok för ram, vit.

För djup 55 cm 103.316.55 60:-
För djup 40 cm 403.316.54 40

HJÄLPA krok för klädstång, vit.

2-pack 904.461.48 20:-

HJÄLPA hängare med flera funktioner, vit.

22,5 × 6 cm 003.317.12 19:-

HÄNGIG etiketthållare, 5-pack. 10 etiketter med olika 
illustrationer medföljer.
6 × 2 × 6 cm 00451323 30:-

Total storlek: bredd × djup × höjd.
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Tillbehör

BÄNKKAMRAT bänkdyna, 90 × 50 × 3 cm. Passar SMÅSTAD 
bänk och gör den till en mjuk och bekväm sittplats.
Prickmönster 804.618.89 100:-
Turkos 004.811.98 100:-

BAGIS barngalge, 8-pack.

Blandade färger 004.665.98 29:-

HÄNGA barngalge, 5-pack.

Naturliga 601.787.69 39:-

TROFAST förvaringslåda. 

20 × 30 × 10 cm
Vit 700.914.12 20:-
42 × 30 × 10 cm
Vit 800.892.39 25:-
Gul 503.080.02 25:-
Grön 404.662.85 25:-
42 × 30 × 23 cm
Vit 956.851.00 30:-
Rosa 504.662.75 30:-
Orange 304.662.81 30:-
42 × 30 × 36 cm
Vit 200.892.42 50:-

UPPRYMD låda, 18 × 27 × 17 cm, 3-pack. Passar utmärkt för 
SMÅSTAD väggförvaring.
Svart/gul/turkos 504.622.58 99:-

UPPRYMD låda, 25 × 44 × 17 cm.

Gul 304.622.59 69:-

UPPRYMD låda, 25 × 44 × 25 cm.

Turkos 804.622.66 79:-

UPPRYMD låda, 38 × 42 × 33 cm. Passar utmärkt för 
SMÅSTAD utdragsdel.
Vit-/svartmönstrad 104.622.98 99:-

Komplettera din nya förvaringslösning med ett urval lådor och 
insatser från vårt omfattande sortiment av invändiga tillbehör. 
Då får du ännu fler alternativ för ett smartare sätt att förvara 
barnens saker – eller dina egna.

JÄTTELIK förvaringspåse, H43 cm, Ø42 cm.

Dinosaurie 704.642.04 79:-

BYGGLEK LEGO® låda med lock, set med 3 st. 

Vit 703.721.86 99:-

BYGGLEK LEGO® låda med lock, vit. 

26 × 18 × 12 cm 503.721.87 129:-
35 × 26 × 12 cm 103.542.08 149:-

GLIS låda med lock, 17 × 10 cm, 3-pack. Passar den översta 
lådan i SMÅSTAD utdragsdel.
Genomskinlig 404.661.48 20:-
Gul/blå 904.661.55 20:-

GLIS låda med lock, 34 × 21 cm.

Genomskinlig 002.831.03 49:-

RASSLA låda med fack, vit, 2-pack. 

Passar KONSTRUERA låda, 30 cm
25 × 41 × 16 cm 404.180.82 79:-
Passar KONSTRUERA låda, 15 cm
25 × 41 × 9 cm 804.213.27 59:-

RASSLA förvaring med 5 fack, vit

25 × 40 × 98 cm 504.213.38 79:-

STUK låda med fack, vit.

20 × 34 × 10 cm 604.744.25 39:-
34 × 51 × 10 cm 904.744.38 69:-
34 × 51 × 18 cm 904.744.43 79:-

Total storlek: bredd × djup × höjd.
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Leveransservice Monteringsservice Betalning
Oavsett om du handlar online eller 
i ett IKEA varuhus och oavsett hur 
mycket du handlar, så kan vi hjälpa 
dig att plocka ihop dina varor och 
leverera dem till ditt hem eller 
företag. 

Ett tidsbesparande och bekvämt 
sätt att få dina IKEA möbler 
monterade och placerade där 
du vill ha dem. Du kan boka 
monteringsservice för allt från en 
enda möbel till alla och vi tar med 
oss emballaget för återvinning 
eller ser till att det slängs på ett 
miljövänligt sätt.

Hos oss kan du betala på olika 
sätt. Vill du inte betala allt på en 
gång, så kan du dela upp ditt köp i 
mindre delar.

Vårt breda utbud av servicetjänster ger dig friheten att 
inte bara välja de produkter som passar dig utan även 
bestämma hur mycket du vill göra själv och hur mycket 
du vill ha hjälp med. 

Du kan göra det själv, 
men du behöver inte

Version July 2021


