
Alla produkter som visas här kanske inte finns i varuhuset. Kontakta medarbetarna på ditt varuhus eller gå in på 
IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation, se prislappen och IKEA.se. Alla delar kräver 
montering.

Säkerhet och komfort för de små 
Det är underbart att bli förälder, men det kan även innebära en hel del oro. Därför 
genomgår våra spjälsängar stränga tester för att säkerställa att de uppfyller världens 
hårdaste säkerhetsstandarder. Våra spjälsängar är slitstarka och stabila och kan an-
passas efter snabbt växande barn. Så att du också kan sova lugnt.

För sköna drömmar och säker sömn
Ingen förälder ska behöva välja mellan ett bra pris och barnets säkerhet och komfort. 
Därför har vi tagit fram våra madrasser för spjälsängar. De flesta av våra fasta och 
välventilerade madrasser för spjälsängar har överdrag som kan tvättas i tvättmaskin 
och uppfyller stränga säkerhetsstandarder. Vädra madrassen regelbundet så håller 
den sig fräsch länge. På så sätt är det inte bara barnet som sover gott om natten.

KÖPHJÄLP

Barn och sömn 
Spjälsängar, madrasser och tillbehör
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Säkerhet är alltid vår högsta prioritet

Bra att veta

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 runt om i världen. 

IKEA uppfyller följande säkerhetsstandarder för spjälsängar och 
madrasser i olika delar av världen: Spjälsängar för den europei-
ska marknaden testas av testlaboratorier i Europa och följer den 
europeiska standarden EN 716-1. Madrasser uppfyller EN 16890, 
ett krav specificerat av den europeiska standardiseringsorgani-
sationen för säkerhet, Comité Européen de Normalisation (CEN).

Hur testas våra spjälsängar? 
Alla våra spjälsängar genomgår flera olika tester för att säker-
ställa 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 europeiska 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 spjälsän-
gar på alla marknader där vi är aktiva, men testen kan skilja sig 
något beroende på respektive lands specifika krav.

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

2. Rundade kanter och hörn.
3. Ventilerad spjälsängsbotten förhindrar fukt.
4. Stark spjälsängsbotten.
5. Mellanrummet mellan spjälorna är utformat för högsta möj-

liga säkerhet (bebisen kan inte fastna med huvudet mellan 
dem)

6. Stabil, tålig konstruktion.
7. Giftfritt material och ytbehandling.

1 2

3 4 5
6

7
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MYLLRA spjälsäng

Identifiera vilka behov du har
Både du och din bebis sover bättre om du väljer en spjälsäng. 
En spjälsäng fungerar som en sluten men välventilerad sovmiljö 
som bebisen inte kan rulla ut ur. Den blir inte för varm eller 
obekväm. De flesta spädbarn sover djupt och störs oftast inte 
av ljud, röster eller musik. Däremot sover de ofta ganska korta 
perioder åt gången och vaknar ofta. Den slutna sovmiljön i en 
spjälsäng hjälper din bebis att känna sig trygg och skyddad.

I vårt sortiment finns både traditionella spjälsängar och spjäl-
sängar med en modernare form. Välj en stil som passar in i ditt 
hem.

Designad för att växa med din bebis
Olika boendeförhållanden kräver olika lösningar, men alla 
bebisar växer snabbt. Därför kan du förvandla de flesta av våra 
spjälsängar till en vanlig säng genom att montera bort ena 
sidan när barnet är tillräckligt stort för att själv kunna kliva i/ur 
sängen.

Så väljer du en spjälsäng

1. När barnet är nyfött kan sängbotten 
placeras i det högre läget.

2. Så snart barnet kan sitta utan stöd 
kan sängbotten placeras i det nedre 
läget.

3. När barnet är stort nog för att själv 
kunna kliva i/ur sängen kan den ena 
sidan monteras bort.

1 2 3

Spjälsäng
Spjälsängsbotten 

med 2 lägen
Spjälsängsbotten 

med 3 lägen Borttagbar 
sida

Med förvar-
ing

Stödbräda 
medföljer

GULLIVER — — —

GONATT — —

SOLGUL — — — —

SNIGLAR — — — —

SMÅGÖRA — — —

STUVA — —

SUNDVIK — — —

MYLLRA —
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Alla delar och priser

Spjälsängar
Vi har ett brett utbud spjälsängar i olika stilar och utföranden. 
Oavsett vilken av våra spjälsängar du väljer kan du känna dig 
säker på en sak: alla detaljer är väl genomtänkta. För din bebis 
säkerhet ska du se till att spjälsängen och madrassen har sam-
ma storlek så det inte uppstår några mellanrum där bebisens 
huvud kan fastna. Bäddmått 60x120 cm.

GONATT spjälsäng med låda, 60×120 cm. Spjälsängens 
botten kan monteras i två olika höjdlägen. En spjälsida kan 
monteras bort när bebisen blir större och själv kliver i/ur 
spjälsängen. Bebisen sover tryggt och bekvämt eftersom 
de tåliga materialen i spjälsängens botten har testats för 
att ge kroppen det stöd den behöver. Spjälsängens botten 
är välventilerad för god luftcirkulation vilket ger bebisen ett 
behagligt sovklimat. 1 st låda i spjälsängens botten ger extra 
förvaring.
Vit 304.670.92 1.695:-

MYLLRA spjälsäng med låda, 60×120 cm. Vill du skapa ett 
komplett barnrum i samma stil kan du kombinera spjälsän-
gen med förvaringsserien SMÅSTAD – de matchar varandra 
perfekt. Ditt barn kan sova tryggt även när du tagit bort en 
sängsida eftersom det medföljer en stödbräda. 1 st låda i 
spjälsängens botten ger extra förvaring.

Vit 904.835.84 2.995:-
Ljusturkos 804.626.19 2.995:-

GULLIVER spjälsäng, 60×120 cm. Spjälsängens botten kan 
monteras i två olika höjdlägen. En spjälsida kan monteras 
bort när bebisen blir större och själv kliver i/ur spjälsängen. 
Bebisen sover tryggt och bekvämt eftersom de tåliga mate-
rialen i spjälsängens botten har testats för att ge kroppen 
det stöd den behöver. Spjälsängens botten är välventilerad 
för god luftcirkulation vilket ger bebisen ett behagligt 
sovklimat.

Vit 102.485.19 899:-

SMÅGÖRA spjälsäng, 60x120 cm. Spjälsängens botten 
kan monteras i två olika höjdlägen. Bebisen sover tryggt 
och bekvämt eftersom de tåliga materialen i spjälsängens 
botten har testats för att ge kroppen det stöd den behöver. 
Spjälsängens botten är välventilerad för god luftcirkulation 
vilket ger bebisen ett behagligt sovklimat.
Vit 504.612.30 799:-

SNIGLAR spjälsäng, 60×120 cm. Spjälsängens botten kan 
monteras i två olika höjdlägen. Bebisen sover tryggt och 
bekvämt eftersom de tåliga materialen i spjälsängens 
botten har testats för att ge kroppen det stöd den behöver. 
Spjälsängens botten är välventilerad för god luftcirkulation 
vilket ger bebisen ett behagligt sovklimat.

Bok 302.485.37 649:-

SUNDVIK spjälsäng, 60×120 cm. Spjälsängens botten kan 
monteras i två olika höjdlägen. En spjälsida kan monteras 
bort när bebisen blir större och själv kliver i/ur spjälsängen. 
Bebisen sover tryggt och bekvämt eftersom de tåliga mate-
rialen i spjälsängens botten har testats för att ge kroppen 
det stöd den behöver.

Vit 002.485.67 995:-
Grå 504.940.75 995:-

Vagga

SOLGUL vagga med skummadrass, 50×81 cm. 
Det är inte alltid lätt för en bebis att komma till ro och 
somna. Ett av människans äldsta knep i dessa stunder är att 
gunga bebisen med mjuka, lugna rörelser – i famnen eller 
i en vagga. Med SOLGUL ville vi göra en modern version 
av vaggan, och vi hade tuffa säkerhetskrav för att ditt barn 
alltid ska sova skönt och tryggt.

Vit 703.624.27 899:-
Tillbehör
Gör barnets sovutrymme extra skönt och mysigt.

RÖDHAKE sänghimmel. Med en sänghimmel över vaggan, 
spjälsängen eller sängen skapar du en sagolik och rofylld 
plats som gör barnrummet extra mysigt. Här kommer ditt 
barn att sova som en prins eller prinsessa. 
Kaninmönster 604.402.23 99:-

LENAST sängkappa till spjälsäng, 60×120 cm. Silkeslen 
sängkappa med vacker lyster som får sängen att kännas 
mer ombonad. 

Prickar/vit 604.576.28 79:-

LENAST spjälskydd, 60×120 cm. En trygg och säker sovmiljö 
är det bästa du kan ge din baby. Ett spjälskydd förhindrar 
att din baby stöter emot eller fastnar mellan sängens hårda 
spjälor.  
Prickar/vit grå 904.539.02 179:-

KLAPPA mobil. Figurer och mönster är riktnade nedåt för 
att möta barnets uppåtvända blick.
Flerfärgad 503.726.15 79:-

KLAPPA mobil. Rörelse och starka kontraster stimulerar 
babyns syn.
Gul 403.650.26 99:-

GULLIGAST mobil. Denna mobil ovanför skötbordet ger din 
baby något att titta på under blöjbytet. Figurernas mjuka 
rörelser och härliga färger fångar banets uppmärksamhet 
och stimulerar syn och nyfinkenhet.

Flerfärgad 304.842.61 99:-
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2. Identifiera vilka behov du har 
Hur många år tror du att spjälsängsmadrassen ska använ-
das? Du bör välja madrass baserat på hur länge du tänker 
behålla den. Om du vill använda samma madrass när 
bebisen blivit lite större ska du välja en tjockare och tåligare 
madrass, som ger bättre stöd för större barn som tycker att 
det är roligt att stå och hoppa i spjälsängen. 

3. Välj madrass 
På nästa sida kan du se vårt utbud av madrasser för spjäl-
sängar. För din bebis säkerhet ska madrassen alltid ha 
samma storlek som spjälsängen.

1. Välj material  
Välj mellan resår eller skum. Alla är säkra och hygieniska. Om 
du inte är säker kan du fundera på vilken sorts madrass du 
själv föredrar att sova på. 
 
Resårmadrass: 
Resårmadrassen är tillverkad av pocketresårer. 
Konstruktionen gör att luften cirkulerar fritt i madrassen och 
ger ett bra välventilerat  behagligt sovklimat. En skyddande 
skumbeklädnad ger större komfort och hållbarhet. 
 
Skummadrass: 
Vi använder högkvalitativ polyuretan eller kallskum i alla 
skummadrasser. Materialet skärs ut noggrant, och det är 
både hållbart och avsett att sova på. Det gör det till ett säkert 
val för madrasser till spjälsängar. Kallskum är tåligt, tryckav-
lastande och ger bra komfort och stöd till ditt växande barn.

Att välja madrass till spjälsäng

Bra att veta

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

2. Alla madrasser har tryckavlastande skum som är tåligt och 
ger bra komfort och stöd till ditt växande barn.

3. Välventilerade överdrag för bättre luftcirkulation.
4. Alla barnmadrasser är välventilerade tack vare omsorgsfullt 

val av material och design.
5. Överdragen är avtagbara och går att tvätta i maskin vilket 

ger ditt barn en hygienisk sovmiljö. 

1
2

3 4
5
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Alla madrasser och priser

Våra spjälsängsmadrasser är gjorda av säkra, hållbara material. 
Alla är fria från skadliga kemikalier och testade enligt strikta 
säkerhetskrav. Ditt barn får en trygg sömn – så att även du 
sover gott. Vissa har handtag som gör det enkelt när du skall 
bädda. Skum ger ett bra stöd åt babyns kropp. Kallskum är elas-
tiskt och återfår formen snabbare och håller längre än vanligt 

skum. Materialet formar sig efter din babys kropp och ger ett 
skönt, fast stöd. Pocketresårerna rör sig oberoende av varandra 
och följer din babys kropp precist och ger stöd på rätt ställen.

För din bebis säkerhet ska madrassen alltid ha samma storlek 
som spjälsängen.  

Skummadrass

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:-

Tvättråd
Överdrag:

    
PELLEPLUTT skummadrass.  Den här madrassen har samma, släta yta på båda 
sidor. Du kan enkelt vända på den om du vill. Barnsäker dragkedja gör att barnet inte 
kan öppna klädseln. Tvätta överdraget ut och in med dragkedjan stängd. Överdraget 
är lätt att ta av och tvätta i maskin i 60°C. Tjocklek 6 cm.

60×120 cm 003.364.13 229:-
 

Tvättråd
Överdrag:

     
Inre överdrag:
Rengör med fuktig trasa.
KRUMMELUR skummadrass. Madrassen har två olika ytor – en vågformad 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 överdrag:
Rengör med 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:-

Resårmadrass

Tvättråd
Överdrag:

     
Inre överdrag:
Rengör med fuktig trasa.
JÄTTETRÖTT resårmadrass. Den här madrassen har individuellt inkapslade pock-
etresårer 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 konstruktionen 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:

      
Inre överdrag:
Rengör med fuktig trasa.
DRÖMMANDE. Har en pocketresårkärna klädd med en kombination av kokosfiber 
och naturlig latex. Det ger en elastisk madrass med en mycket god ventilerande 
förmåga och en trygg, skön komfort för din baby. Det yttre överdraget är lätt att ta av 
och tvätta i maskin i 40°C. Ett fast, inre överdrag höjer brandsäkerheten på madras-
sen och gör det enkelt att klä på det yttre överdraget igen efter tvätt. 
Ett praktiskt handtag gör madrassen smidig att bära – och att vända när du ska 
bädda. Tjocklek 11 cm.

60×120 cm 103.210.05 1.295:-
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Alla madrasser och priser

3D-maddrass

Tvättråd
Överdrag:

     
Inre överdrag:
Rengör med fuktig trasa.
HIMLAVALV. Vi vet att blöta madrasser kan vara en utmaning under småbarnsåren, 
liksom damm och allergi. Därför utvecklade vi den här madrassen med tvättbart 
överdrag och en kärna du kan spola av och lufttorka. 
Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin i 60°C. 
Du kan enkelt skölja av madrasskärnan med ljummet vatten. 
Fördelen med den öppna strukturen i madrassens kärna är att luft kan cirkulera 
samtidigt som materialet har en elasticitet som ger skön komfort. 
På den här madrassen sover ditt barn tryggt och skönt eftersom både material och 
funktion har genomgått tuffa säkerhetstester.

60×120 cm 903.210.06 995:-



Skötsel och rengöring

Överdrag
De flesta madrasserna har överdrag som är avtagbara och kan 
tvättas i tvättmaskin för att få en fräsch och hygienisk sovmiljö 
för barnet. De är också välventilerade för en bra luftcirkulation. 
Alla överdrag är mjuka mot barnets hud. 

Madrass
Lufta madrassen regelbundet så håller den sig fräsch längre.

Ej vattentvätt Maskintvätt 
60°C

Maskintvätt 
40°C

Klorblekmedel får ej användas Kan ej torktumlas

Torktumlas på medel
temperatur

Kan ej strykas Stryk på medeltemperatur Får ej kemtvättas

Tillbehör

Tvättråd

    
LEN dra-på-lakan . Resåren håller det här lakanet på plats, även om ditt barn spratt-
lar i sömnen. Gjort av hållbart odlad bomull – ett mjukt material som andas, suger 
upp fukt och får ditt barn att sova gott hela natten. 

Vit 501.139.38 79:-/2st

Tvättråd

    
LEN kudde för spjälsäng 35×55 cm. Rekommenderas från 12 månader. 

Vit 000.285.08 40:-
 

Tvättråd

    
LENAST täcke för spjälsäng 110×125 cm. Rekommenderas från 12 månader..

Vit/grå  703.730.58 199:-
 

Tvättråd

    
LEN madrasskydd 70×100 cm. En riktig hjälte när olyckan är framme. Släng bara 
det blöta madrasskyddet i tvätten och byt ut det mot ett rent. Madrassen håller sig 
fräsch. Gjord av hållbart odlad bomull och ofarlig plast

Vit 401.433.04 49:-

Tvättråd

    
LEN täcke för spjälsäng 110×125 cm. Rekommenderas från 12 månader.

Vit 600.285.10 79:-

Tvättråd

    
LENAST madrasskydd 60×120 cm. Madrasskyddet skonar madrassen och suger upp 
fukt. Nättyget gör också att ditt barn kan andas, även om det skulle få näsa och mun 
mot madrasskyddet. En bra start på en trygg och hygienisk sovmiljö.
Vit 703.731.00 99:-

Tvättråd

    
SOLGUL dra-på-lakan för vagga 50×81 cm. Resåren håller det här lakanet på plats, 
även om ditt barn sprattlar i sömnen. Gjort av hållbart odlad bomull – ett mjukt 
material som andas, suger upp fukt och får ditt barn att sova gott hela natten. 
Prickig/randig 703.687.40 69:-
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