
Alla produkter som visas här kanske inte finns i varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se för mer 
information. Mer deltajerad produktinformation finns på prislappen. Alla delar kräver montering.

Med PLATSA serien kan du skapa media, sovrum och förvaringslös-
ningar för både stora och små utrymmen. Grunden utgörs av öppna, 
lätta stommar som du kan kombinera hur du vill. Du kan bygga högt 
eller lågt. Under ett lutande tak, eller längs en hel vägg. Sedan kan du 
enkelt lägga till dörrar, hyllor, trådbackar och krokar efter behov. Om 
du behöver ändra något kan du enkelt bygga om eller komplettera 
med nya funktioner. 

Säkerhet
Den här möbeln måste förankras i 
väggen. Olika väggmaterial kräver 
olika typer av fästbeslag. Använd 
fästbeslaget som passar materialet 
i dina väggar. (medföljer ej).

Skötsel och rengöring
Rengör med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Torka sedan 
med en ren torr trasa.

Montering
VIKTIGT: 2 personer krävs för att 
montera den här möbeln på ett 
säkert sätt. 

PLATSA
Förvaringssystem

Köphjälp
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Förvarings- och medialösningar

Bygg så här

De olika storlekarna på PLATSA stommar gör det till ett modul 
system som skapar flexibilitet i ditt hem. Bygg en lösning under 
din trappa, vid ett fönster eller ovanför en dörr, möjligheterna 
är många. Genom att kombinera stommar från serien PLATSA 
med inredning ifrån HJÄLPA och tillbehör ifrån LÄTTHET, kan du 
skapa exakt den lösning du vill ha. Du kan också välja en färdig 
lösning och lägga till eller ta bort inredning som du önskar. Vart 
du än väljer så blir resultatet en lösning som passar just ditt 
hem och dina förvaringslösningar.

Enkel att montera ihop och plocka isär
Tack vare att pluggen enkelt klickas i det förborrade hålet är 
PLATSA stomme enkel och snabb att montera och ta isär, gör 
det enkelt att ta din förvaringslösning med dig när du flyttar.
Bara klicka ihop delarna. 
 
PLATSA öppen förvaring
PLATSA öppna sektioner med justerbar inredning. Dessa stom-
mar har inte klickfunktionen som andra PLATSA stommar, men 
ändå enkla att montera.

Säkerhet 
För din säkerhet skall alltid PLATSA stommar förankras i väggen.
Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd be-
slag som passar väggarna i ditt hem, säljs separat. Om du plac-
erar stommarna PLATSA på varandra måste du förankra de som 
sitter 3 meter eller högre i väggen med upphäng-ningsskenan 
LÄTTHET, säljs separat. Obs! Häng inte PLATSA stomme med 
djup 55 cm på väggen. Den måste placeras på golvet eller 
ovanpå en annan stomme som står på golvet. PLATSA stomme 
120 cm hög kan ej hängas på väggen utan måste placeras på 
golvet eller ovanpå en annan stomme som är max 60 cm hög. 
PLATSA stomme 180 cm hög kan ej hängas på väggen utan 
måste placeras på golvet eller ovanpå en annan stomme som är 
max 60 cm hög.
 
PLATSA tv-bänk
Maxvikten på toppskivan: 30 kg. Denna möbel kan inte hängas 
på väggen. Bänken måste förankras i väggen med medföljande 
beslag.

Välj din lösning 
Vi har ett stort utbud av PLATSA kombinationer som du kan 
välja bland i varuhuset eller på IKEA.se Om du inte hittar en 
färdig lösning som du gillar kan du själv skapa den perfekta lös-
ningen som passar din smak och dina behov. Börja med att titta 
igenom våra färdiga lösningar på IKEA.se och välj en som inspi-
rerar dig. Då får du en färdig kombination som du kan anpassa 
efter dina behov. Du kan använda PLATSA planeringsverktyg 
för att till exempel ändra garderobens storlek eller inredning. 
Du kan också designa en egen unik PLATSA kombination från 
grunden. Följ dessa tre enkla steg:

1. Välj stommar. Fundera på hur mycket plats du har för förva-
ring i rummet. Kom ihåg att du också kan utnyttja oanvända 
utrymmen med alla de olika storlekarna på stommarna som 
finns tillgängliga.

2. Välj stil på dörrarna. Vad vill du ha för stil på din garderob? 
Vill du ha en helvit dörr i mer traditionell stil? Kanske en 
mörkgrå? Du gör precis som du vil.

3. Välj tillbehör till både insidan och utsidan. Fundera på dina 
vardagsbehov och vad du behöver förvara. När du har valt 
tillbehör är det dags att sätta pricken över i:et. Komplettera 
din nya garderob med valfria lådor och insatser från vårt 
stora utbud av inredningstillbehör. Glöm inte bort integrerad 
belysning! Det är enkelt att montera och gör det lättare för 
dig att hitta rätt plagg.

+ + + =+ +
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Förvarings- och medialösningar

Så här kombinerar du stommar
PLATSA stommar kan kombineras i många olika utförande för 
att passa ditt förvaringsbehov. Kolla in dessa kombinationer och 
upptäck mer på IKEA.se
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Sov- och förvaringslösningar

Sängen PLATSA täcker både dina sömn- och förvaringsbehov 
och hjälper dig att skapa en egen oas på en liten yta. Till-
sammans med systemet PLATSA kan du både få en egen vrå 
och ett hem för alla dina saker. Sparar golvyta eftersom du kan 
sova och förvara på samma ställe – perfekt i små sovrum eller 
enrumslägenheter. Skapa en spännande möblering genom att 
ställa sängen mitt i rummet. Den här mångsidiga sängen kan 
du även använda som rumsavdelare eller som en del av en 
klädkammare.

Skapa din egen lösning för att lösa dina förvaringsbehov genom 
att lägga till en 60/120/180 cm hög och 40 cm djup PLATSA 
stomme ovanpå fotgaveln. Komplettera med panelen LÄTTHET, 
HJÄLPA inredning och dörrar. Tre sidor under sängen kan 
inredas med hjälp av HJÄLPA inredning  och förvaringslådor. 
Ribbotten och överdelpanel är inkluderat i sängstommen. 

LÄTTHET panel för fotgaveln gör din förvaringslösning för sän-
gen PLATSA komplett. Den gör lösningen stabil och skapar en 
jämn yta på baksidan av stommarna PLATSA.  

Lätt att montera och plocka isär
Tack vare den enkla monteringen är PLATSA sängstomme enkel 
och snabb att montera och ta isär, gör det enkelt att ta din 
förvaringslösning med dig när du flyttar.

Säkerhet
Maximal bygghöjd från golvet till överdelen på fotgaveln (exklu-
sive överdelsskivan) är 220 cm. Obs! Borra inga hål i fotgav-
elpanelen. För att göra den vita ytan på fotgavelpanelen mer 
dekorativ kan du använda krokar som inte kräver att du borrar, 
exempelvis LILLÅNGEN hängaren för dörr, för att hänga 2 ramar 
RIBBA (61x91 cm). Maxbelastning är 6 kg. PLATSA tv-bänk kan 
inte  användas tilsammans med PLATSA sängstomme.

Välj din lösning
Vi har ett stort utbud av PLATSA-kombinationer som du kan 
välja på bland i varhuset eller på IKEA.se Om du inte hittar en 
färdig lösning som du gillar kan du själv skapa den perfekta 
lösningen som passar din smak och dina behov. Börja med att 
titta igenom våra färdiga lösningar på IKEA.se och välj en som 
inspirerar dig. Då får du en färdig kombination som du kan 
anpassa efter dina behov. Du kan till exempel ändra höjden på 
förvaringen, eller inredningen. Du kan också designa en egen 
unik PLATSA sängkombination från grunden. Följ dessa sex 
enkla steg:

1. Sängstomme. Tänk över dina förvaringsbehov och hur sän-
gen skall placeras i rummet. Kommer du att kunna använda 
alla tre förvaringsmöjligheter under sängen?  

2. Välj stommar för fotgaveln. Fundera över hur hög förvarin-
gen skall vara. Skall det vara en rumsavdelare, behöver du 
förvaring av hängda och/eller vikta kläder, eller förvaring av 
böcker och prydnader?

3. Panel för fotgaveln. Panelen är 60 cm hög vilket gör att du 
kan komplettera med 60, 120, eller 180 cm höga stommar. 
Välj antalet paneler för fotgaveln. Använd 1 panel på en 60 
cm hög stomme, 2 paneler på en 120 cm hög stomme, 3 
paneler på en 180 cm hög stomme. 

4. Välj inredning. Fundera på dina vardagsbehov och vad du be-
höver förvara. När du har valt tillbehör är det dags att sätta 
pricken över i:et. Komplettera din nya sängförvaring med 
valfria lådor och insatser från vårt stora utbud av inredning-
stillbehör. Glöm inte bort  integrerad belysning! Det är enkelt 
att montera och gör det lättare för dig att hitta rätt plagg.

5. Välj stil på dörrar och lådfronter. Vad vill du ha för stil på din 
garderob? Vill du ha en helvit eller en dörr i en mer tradi-
tionell stil? Kanske en mörkgrå? Valet är ditt.

6. Välj din madrass och bäddmadrass. Madrassen skall vara 
mellan 120-140 cm bred och 200 cm lång.

Bygg så här

Sängstomme Stomme för 
fotgavel

Panel för 
fotgavel

Inredning Dörrar och
lådfronter

Madrass och
bäddmadrass
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Sov- och förvaringslösningar

Så här kan du kombinera olika stommar
Stommarna i serien PLATSA kan kombineras på olika sätt, så att 
de passar just dina förvaringsbehov. Ta en titt på IKEA.se för att 
se fler alternativ. 
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Totalmått: Bredd×Djup×Höjd i cm.

Totalmått: Bredd×Djup×Höjd i cm.

40 cm djupa stommar
PLATSA stomme, vit. Måste förankras i vägg med medföl-
jande beslag eller LÄTTHET upphängningsskena för vägg-
monering, säljs separat. Dessa stommar skall användas när 
du skapar en förvaring ihop med PLATSA sängstomme. 
60×40×40 703.309.50 195:-
80×40×40 103.309.53 245:-

60×40×60  503.309.70 245:-
80×40×60  303.309.71 295:-

60×40×120*  303.309.47 295:-
80×40×120*  003.309.44 395:-

60×40×180*  903.309.54 395:-
80×40×180*  303.309.52 445:-

*Får av säkerhetsskäl inte hängas på väggen utan måste 
placeras på golvet eller ovanpå en annan stomme som är 
max 60 cm hög och står på golvet.

LÄTTHET upphängningsskena för väggmontering.
LÄTTHET skena 60 cm 003.863.75 60:-
LÄTTHET skena 80 cm 003.311.99 70:-

120 cm breda stommar
PLATSA tv-bänk, vit. Sladduttaget baktill på tv-bänken gör 
att du enkelt kan samla ihop och ha ordning på alla sladdar. 
1 mittben medföljer.

Fötter, 120×40×44  093.052.47 570:-

Metallben, 120×40×54  893.052.48 625:-

Träben, 120×40×53  693.052.49 700:-

55 cm djupa stommar
PLATSA stomme, vit. Måste förankras i vägg med medföl-
jande beslag eller LÄTTHET upphängningsskena för väg-
gmonering, säljs separat.
60×55×40**  903.309.49 245:-
80×55×40**  103.309.48 295:-

60×55×60**  103.309.72 295:-
80×55×60**  703.309.69 345:-

60×55×120*  503.309.46 395:-
80×55×120*  603.309.55 445:-

60×55×180 * 503.309.51 445:-
80×55×180*  703.309.45 495:-

LÄTTHET upphängningsskena för väggmontering.

LÄTTHET skena 60 cm 003.863.75 60:-
LÄTTHET skena 80 cm 003.311.99 70:-

Alla stommar och priser

TV-bänkar

160 cm breda stommar
PLATSA tv-bänk, vit. Sladduttaget baktill på tv-bänken gör 
att du enkelt kan samla ihop och ha ordning på alla sladdar. 
2 mittben medföljer.

Fötter, 160×40×44  993.052.57 670:-

Metallben, 160×40×54  393.052.60 725:-

Träben, 160×40×53  793.052.63 800:-

**Får av säkerhetsskäl inte hängas på väggen utan 
måste placeras på golvet eller ovanpå en annan stomme 
som står på golvet.
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Totalmått: Bredd×Djup×Höjd i cm.

80 breda sektioner
PLATSA öppen sektion för hängande kläder, vit. Du kan 
enkelt fästa flera stommar i varandra med de medföljande 
klämmorna. De är enkla att fästa och att ta bort utan att 
använda verktyg, och du slipper synliga skruvhål på utsidan. 
Benen LÄTTHET höjer kombinationen PLATSA från golvet, 
så att den får ett luftigt utseende och blir enklare att städa 
under. 
80×40×120* 404.526.03 500:-
80×40×180* 604.526.02 600:-

PLATSA öppen hyllsektion, vit. Du kan enkelt fästa flera 
stommar i varandra med de medföljande klämmorna. De är 
enkla att fästa och att ta bort utan att använda verktyg, och 
du slipper synliga skruvhål på utsidan. Benen LÄTTHET höjer 
kombinationen PLATSA från golvet, så att den får ett luftigt 
utseende och blir enklare att städa under. 
80×40×40  104.525.48 300:-
80×40×60  704.525.50 450:-

PLATSA öppen sektion för skoförvaring, vit. Den här 
öppna skohyllan ger dig en bra överblick av dina skor. 
Använd den för sig själv eller som en del i en större klädför-
varingslösning med serien PLATSA. Du kan enkelt fästa flera 
stommar i varandra med de medföljande klämmorna. De är 
enkla att fästa och att ta bort utan att använda verktyg, och 
du slipper synliga skruvhål på utsidan. Benen LÄTTHET höjer 
kombinationen PLATSA från golvet, så att den får ett luftigt 
utseende och blir enklare att städa under. 
80×40×60 004.525.44 499:-
80×40×120* 204.524.06 799:-

* Den här stommen får inte hängas på väggen.

60 cm breda hyllsektioner
PLATSA öppen hyllsektion, vit. Du kan enkelt fästa flera 
stommar i varandra med de medföljande klämmorna. De är 
enkla att fästa och att ta bort utan att använda verktyg, och 
du slipper synliga skruvhål på utsidan. Benen LÄTTHET höjer 
kombinationen PLATSA från golvet, så att den får ett luftigt 
utseende och blir enklare att städa under. 

60×40×40 804.525.83 250:-
60×40×60  404.525.75 400:-
60×40×120* 104.525.72 599:-
60×40×180* 904.525.68 799:-

Öppna lösningar

Totalmått: Bredd×Längd×Höjd i cm.

Sängstomme  

PLATSA sängstomme med förvaring. Komplettera med 
120-140 cm bred och 200 cm lång madrass. Ribbotten 
medföljer. Det finns gott om förvaringsmöjligheter på 3 av 
sidorna under sängen. Du kan addera ännu mer förvaring 
ovanpå fotgaveln med stommarna PLATSA. Använd inred-
ningen HJÄLPA och förvaringslådor för att skapa din egen 
lösning. Bäddmått 120-140x200 cm.

140×200×43 104.530.86 2.995:-

LÄTTHET panel till fotgavel. Passar på baksidan av stom-
marna PLATSA när de används tillsammans med sängsto-
mmen PLATSA. Använd 1 panel på en 60 cm hög stomme,
2 paneler på en 120 cm hög stomme och 3 paneler på en 
180 cm hög stomme. Obs! Borra inga hål i fotgavelpanelen. 
Använd LILLÅNGEN hängare för dörr.
140×60 cm 504.530.89 200:-



Alla dörrar
Knoppar och handtag säljs separat. Du kan se hela vårt sortiment med handtag och knoppar i varuhuset eller på IKEA.se  

Gångjärnsdörrar
SANNIDAL dörr*, vit.

40×40 cm 203.955.43 60:-
40×60 cm 503.955.51 70:-
40×120 cm 903.955.54 130:-
40×180 cm 103.955.34 150:-
60×40 cm 203.955.38 70:-
60×60 cm 103.955.48 90:-
60×120 cm 003.955.39 150:-

60×180 cm 003.955.58 180:-

FONNES dörr*, vit.

40×40 cm 803.310.63 55:-
40×60 cm 203.310.61 75:-
40×120 cm 603.310.59 100:-
40×180 cm 003.310.57 120:-
60×40 cm 003.310.62 75:-
60×60 cm 403.310.60 95:-
60×120 cm 803.310.58 120:-
60×180 cm 403.310.55 150:-

SKATVAL dörr*, mörkgrå.

40×40 cm 303.310.89 60:-
40×60 cm 703.310.87 70:-
40×120 cm 103.310.85 130:-
40×180 cm 603.310.83 150:-
60×40 cm 503.310.88 70:-
60×60 cm 903.310.86 90:-
60×120 cm 403.310.84 150:-
60×180 cm 803.310.82 180:-

STRAUMEN spegeldörr. 

40×120 cm 905.063.16 300:-
40×180 cm 504.978.18 400:-
60×120 cm 505.063.18 350:-
60×180 cm 704.978.22 450:-

VÄRD vitrindörr*, vit ram.

40×40 cm 103.845.02 160:-
40×60 cm 803.473.18 180:-
40×120 cm 803.473.23 250:-
40×180 cm 203.813.86 300:-
60×40 cm 003.845.07 180:-

60×60 cm 603.473.19 :-200
60×120 cm 003.473.17 300:-
60×180 cm 003.813.87 400:-

VÄRD panel/vitrindörr*, vit ram.

40×180 cm 803.813.88 300:-
60×180 cm 603.813.89 400:-

*Komplettera med gångjärnet HJÄLPA, säljs separat.

Tabellen nedan visar antalet gångjärn som krävs för olika 
dörrstorlekar.

8

Mått  Antal gångjärn som behövs

60×180  4

40×180  3

60x120  3

40x120  3

60×60  2

40×60  2

60×40  2

40×40  2



Alla lådfronter
Knoppar och handtag säljs separat. Du kan se hela vårt sortiment med handtag och knoppar i varuhuset eller på IKEA.se 

Alla dörrar
Knoppar och handtag säljs separat. Du kan se hela vårt sortiment med handtag och knoppar i varuhuset eller på IKEA.se  

FONNES lådfront*, vit.

60×20 cm 803.859.23 45:-
80×20 cm 103.859.26 55:-

SKATVAL lådfront*, mörkgrå.
60×20 cm 103.859.31 50:-
80×20 cm 703.859.33 60:-

KLUBBUKT lådfron*, grågrön.
60×20 cm 204.658.52 50:-
80×20 cm 804.658.54 60:-

*Komplettera med HJÄLPA låda utan front, säljs separat.

Skjutdörrar
FONNES skjutdörr*, vit.

120×180 cm 603.310.64 540:-

SKATVAL skjutdörr*, mörkgrå.
120×180 cm 103.310.90 640:-

HJÄLPA skena med beslag för skjutdörr, vit. Skenan till 
skjutdörrar är enkel att installera - du fäster den med ett 
klick.
120 cm 803.955.83 450:-

*Komplettera med HJÄLPA skena med beslag, säljs separat.

9
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Bygga och placera HJÄLPA justerbar klädstång

Hängande förvaring för stora och små saker
Alla artiklar i serien HJÄLPA är utformade för användning med 
förvaringssystemet PLATSA. Du kan maximera utrymmet och 
se till att det är ordning på saker i och utanför systemet med 
hjälp av justerbara klädstänger, upphängningsskenor, beslag 
och krokar. De justerbara klädstängerna passar perfekt för allt 
från skjortor och blusar till jackor och rockar, men tänk på att 
använda beslagen när du monterar dem i en ram. Och montera 
krokar på upphängningsskenorna för att hänga slipsar, hand-
väskor och smycken.

Förvaring i och utanför dina garderober
Du kan använda justerbara HJÄLPA klädstänger med längden 
60–100 cm i ramar, mellan två ramar, mellan en ram och en 
vägg och mellan två väggar. Bredden och djupet på PLATSA 
ramen spelar ingen roll eftersom du kan justera klädstängerna 
och placerar upphängningsskenorna på samma djup som 
ramarna.

Förvaring utanför dina garderober
Det går endast att använda justerbara HJÄLPA klädstänger 
med längden 30–47 cm utanför ramar: mellan ramar, mellan 
en ram och en vägg och mellan väggar. Bredden och djupet på 
PLATSA ramen spelar ingen roll eftersom du placerar upphäng-
ningsskenorna på samma djup som ramarna

Rätt antal beslag
Om du monterar justerbara HJÄLPA klädstänger mellan ramar 
måste du ha två paket med HJÄLPA beslag. Om du monterar 
klädstänger mellan en ram och en vägg räcker det med ett 
paket. Om du tänker montera klädstänger mellan två väggar 
behöver du inga beslag.

På utsidanPå insidan

Mellan stomme och vägg

För att bygga och placera HJÄLPA justerbar klädstång på 
insidan, använd
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 1 st
HJÄLPA upphängningslist, 40 cm, vit, 2-pack. 305.055.22 1 st
eller
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack. 605.055.11 1 st

För att bygga och placera HJÄLPA justerbar klädstång på 
utsidan, använd
HJÄLPA  justerbar klädstång, 30-47 cm, vit 004.978.25 1 st
eller
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 1 st
HJÄLPA beslag för montering av exteriöra funktioner, vit, 
2-pack. 905.055.19 2 st

HJÄLPA upphängningslist, 40 cm, vit, 2-pack. 305.055.22 1 st
eller
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack. 605.055.11 1 st

För att bygga och placera HJÄLPA justerbar klädstång mellan 
stomme och vägg, använd
HJÄLPA  justerbar klädstång, 30-47 cm, vit 004.978.25 1 st
eller
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 1 st
HJÄLPA beslag för montering av exteriöra funktioner, vit, 
2-pack. 905.055.19 2 st

HJÄLPA upphängningslist, 40 cm, vit, 2-pack. 305.055.22 1 st
eller
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack. 605.055.11 1 st



Passar 40 cm djupa stommar

HJÄLPA klädstång, vit.

60×40 cm 604.501.27 50:-
80×40 cm 204.502.14 60:-

HJÄLPA hyllplan, vit. Hyllbärare medföljer.

60×40  003.311.61 60:-
80×40 103.311.65 70:-

HJÄLPA skohyllplan, vit.

60×40 504.500.24 70:-

80×40 704.500.23 100:-

HJÄLPA trådback, vit. Höjd 13 cm. Komplettera med  ut-
dragsskenan HJÄLPA, säljs separat.
60×40  903.311.85 40:-
80×40 203.311.84 50:-

HJÄLPA utdragsskena för backar, vit. 2-pack. Komplettera 
med  trådbacken HJÄLPA, säljs separat.
40  303.311.93 20:-

HJÄLPA låda utan front, vit. Komplettera med lådfronten 
FONNES eller SKATVAL, säljs separat.
60×40  603.309.84 120:-
80×40  703.309.74 140:-

HJÄLPA upphängningslist, 40 cm, vit, 2-pack.

305.055.22 15:-

HJÄLPA krok, vit, 3-pack.

505.055.16 10:-

Passar 55 cm djupa stommar

HJÄLPA justerbar klädstång, vit.

30-47 cm 004.978.25 €000
60-100 cm 404.978.28 €000

HJÄLPA hyllplan, vit. Hyllbärare medföljer.

60×55  903.311.66 70:-
80×55  403.311.64 80:-

HJÄLPA skohyllplan, vit.

60×40 504.500.24 75:-
80×40 704.500.23 100:-

HJÄLPA trådback, vit. Höjd 13 cm. Komplettera med  ut-
dragsskenan HJÄLPA, säljs separat.

60×55  403.311.83 50:-
80×55  703.311.86 60:-

HJÄLPA utdragsskena för backar, vit. 2-pack. Komplettera 
med  trådbacken HJÄLPA, säljs separat.
55  103.311.94 30:-

HJÄLPA låda utan front, vit. Komplettera med lådfronten 
FONNES eller SKATVAL, säljs separat.
60×55  603.309.79 140:-
80×55  003.309.82 160:-

HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack.

605.055.11 €000

HJÄLPA krok, vit, 3-pack.

505.055.16 10:-

Organisera insidan av PLATSA stommar, PLATSA tv-bänk, och 
PLATSA sängstomme med hjälp av HJÄLPA hängare, skenor, hyl-
lor och trådbackar. Alla produkter i serien HJÄLPA har utformats 
för användning med PLATSA, så bredden och djupet passar 
motsvarande stomme.

Inredning
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HJÄLPA gångjärn, 1-pack. Justerbart

603.312.00 20:-

HJÄLPA mjukstängande gångjärn, 1-pack. Justerbart.

903.828.82 30:-

LÄTTHET ben, 4-pack. Ø3cm, H11cm. Justerbara ben gör att 
du kan parera eventuella ojämnheter i golvet.

Vit/metall 503.955.94 75:-

LÄTTHET ben, 4-pack. 11 cm. Justerbara ben gör att du kan 
parera eventuella ojämnheter i golvet. Använd dessa ben om 
du skapar en förvaringslösning att sitta på.

Vit/trä 103.955.91 150:-

SPILDRA  etiketthållare, 5-pack. 

004.513.23 30:-

SPILDRA  överdel för förvaringsmodul, vit. Placeras ovanpå 
låga stommar som ett avslut eller för att skapa en praktisk 
sittbänk. Får av säkerhetsskäl inte placeras undertill på en 
stomme. 

60×40 cm 603.317.14 100:-
80×40 cm 503.316.96 150:-

SPILDRA överdel för förvaringsmodul, vit. Placeras ovanpå 
låga stommar som ett avslut eller för att skapa en praktisk 
sittbänk. Får av säkerhetsskäl inte placeras undertill på en 
stomme.

60×55 cm 203.316.93 100:-
80×55 cm 303.316.97 150:-

LÄTTHET  handtag, aluminium/vit. 1-pack. Du behöver inte 
borra utan bara klicka fast handtaget där du vill ha det och
flytta det när du vill. 

13 cm 203.317.11 30:-

Gångjärn, ben, överdelar och handtag 
 
Med justerbara LÄTTHET ben och fötter kan du se till att garde-
roben står rakt på ojämna golv. SPLIDRA överdel ger dig extra 
utrymme för exponering och förvaring på alla stommar. De 
fungerar även som sittplats på låga stommar.

Tillbehör

LÄTTHET krok och klämma, 2-pack.

104.369.78 10:-

HJÄLPA krok för klädstång, 2-pack.

904.461.48 20:-

HJÄLPA krok, vit, 3-pack.

505.055.16 10:-

12

LÄTTHET  justerbar fot, vit. 4-pack. Justerbara fötter gör att 
du kan parera eventuella ojämnheter i golvet. Använd dessa 
fötter om du skapar en förvaringslösning att sitta på.

203.311.98 20:-

HJÄLPA beslag för montering av exteriöra funktioner, vit, 
2-pack.

905.055.19 20:-
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PLATSA garderob med 2 dörrar, vit.
Totalmått: 120×57x251 cm
Denna kombination 2.370:- (294.243.48)

Inköpslista

PLATSA stomme 60×55×180 cm, vit 503.309.51 2 st
PLATSA stomme 60×55×60 cm, vit 103.309.72 1 st
FONNES dörr 60×180 cm, vit 403.310.55 1 st
FONNES dörr 60×60 cm, vit 403.310.60 1 st
HJÄLPA  gångjärn, 1-pack 603.312.00 10 st
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 1 st
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack 605.055.11 1 st
HJÄLPA utdragsskena för backar 103.311.94 2 st
HJÄLPA hyllplan 60×55 cm, vit 903.311.66 7 st
HJÄLPA trådback 60×55 cm, vit 403.311.83 2 st
LÄTTHET ben, 11 cm, vit/metall, 4-pack 503.955.94 2 st

PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 140×57×261 cm
Denna kombination 3.410:- (694.243.32)

Inköpslista

PLATSA stomme 60×55×40 cm, vit 903.309.49 2 st
PLATSA stomme 80×55×40 cm, vit 103.309.48 2 st
PLATSA stomme 60×55×180 cm, vit 503.309.51 1 st
PLATSA stomme 80×55×180 cm, vit 703.309.45 1 st
LÄTTHET ben justerbart, vit 4-pack 203.311.98 2 st
FONNES dörr 40×40 cm, vit 803.310.63 4 st
FONNES dörr 40×180 cm, vit 003.310.57 2 st
FONNES dörr 60×40 cm, vit 003.310.62 2 st
FONNES dörr 60×180 cm, vit    403.310.55 1 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 22 st
HJÄLPA hyllplan 60×55 cm, vit 903.311.66 3 st
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 1 st
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack 605.055.11 1 st

PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 240×57×123 cm
Denna kombination 3.370:- (194.251.50)

Inköpslista

PLATSA stomme 80×55×120 cm, vit 603.309.55 3 st  
LÄTTHET ben justerbart, vit 203.311.98 3 st
FONNES lådfront 80×20 cm, vit 103.859.26 3 st  
HJÄLPA låda utan front 80×55 cm, vit 003.309.82 3 st  
SANNIDAL dörr 40×120 cm, vit 903.955.54 4 st  
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 12 st  
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 2 st
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack 605.055.11 2 st
HJÄLPA hyllplan 80×55 cm, vit 403.311.64 1 st  
SPILDRA överdel 80×55 cm, vit 303.316.97 3 st

Färdiga kombinationer
Dörrar ingår i priset, men visas inte på bilden. Du kan välja att byta utseende på dörren i din kombination.
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PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 240×57×231 cm
Denna kombination 3.730:- (394.253.52)

Inköpslista

PLATSA stomme 60×55×40 cm, vit 903.309.49 2 st
PLATSA stomme 60×55×60 cm, vit 103.309.72 2 st
PLATSA stomme 60×55×180 cm, vit 503.309.51 2 st
LÄTTHET ben 11 cm, vit/metall 4-pack 503.955.94 4 st
FONNES dörr 60×40 cm, vit 003.310.62 2 st
FONNES dörr 60×60 cm, vit 403.310.60 2 st
FONNES dörr 60×180 cm, vit 403.310.55 2 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 16 st
HJÄLPA hyllplan 60×55 cm, vit 903.311.66 1 st
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 3 st
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack 605.055.11 3 st
HJÄLPA utdragsskena för backar 55 cm, vit 2-pack 103.311.94 2 st
HJÄLPA trådback 60×55 cm, vit 403.311.83 2 st
SPILDRA överdel 60×55 cm, vit 203.316.93 2 st

PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 220×57×231 cm
Denna kombination 5.690:- (794.249.54)

Inköpslista

PLATSA stomme 80×55×180 cm, vit 703.309.45 2 st
PLATSA stomme 60×55×180 cm, vit 503.309.51 1 st  
PLATSA stomme 80×55×40 cm, vit 103.309.48 2 st
PLATSA stomme 60×55×40 cm, vit 903.309.49 1 st  
LÄTTHET ben 11 cm, vit/trä 103.955.91 3 st
FONNES lådfront 60×20 cm, vit 803.859.23 3 st  
HJÄLPA låda utan front 60×55 cm, vit 603.309.79 3 st  
SANNIDAL dörr 40×180 cm, vit 103.955.34 4 st  
SANNIDAL dörr 40×40 cm, vit 203.955.43 4 st  
SANNIDAL dörr 60×40 cm, vit 203.955.38 1 st  
STRAUMEN spegeldörr, 60×120 cm 505.063.18 1 st  
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 25 st 
HJÄLPA justerbar klädstång, 60-100 cm, vit 404.978.28 3 st
HJÄLPA upphängningslist, 55 cm, vit, 2-pack 605.055.11 3 st
HJÄLPA trådback 80×55 cm, vit 703.311.86 3 st  
HJÄLPA utdragsskena för backar, 55 cm, vit 103.311.94 3 st  
HJÄLPA hyllplan 80×55 cm, vit 403.311.64 1 st
HJÄLPA hyllplan 60×55 cm, vit 903.311.66 4 st  

PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 90-107×42×181 cm
Denna kombination 865:- (792.038.15)

Inköpslista

PLATSA stomme 60×40×180 cm, vit 903.309.54 1 st
LÄTTHET ben justerbart, vit 4-pack 203.311.98 1 st
FONNES dörr 60×180 cm, vit 403.310.55 1 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 4 st
HJÄLPA hyllplan 60×40 cm, vit 003.311.61 3 st
HJÄLPA justerbar klädstång, 30-47 cm, vit 004.978.25 1 st
HJÄLPA upphängningslist, 40 cm, vit, 2-pack 305.055.22 1 st
HJÄLPA beslag för montering av exteriöra funktioner, vit, 
2-pack. 905.055.19 1 st

Färdiga kombinationer
Dörrar ingår i priset, men visas inte på bilden. Du kan välja att byta utseende på dörren i din kombination.
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PLATSA TV/förvaringskombination, vit.
Totalmått: 220×40×251 cm
Denna kombination 5.255:- (593.855.19)

Inköpslista
PLATSA stomme 80×40×40 cm, vit 103.309.53 2 st
PLATSA stomme 80×40×60 cm, vit 303.309.71 2 st
PLATSA stomme 60×40×60 cm, vit 503.309.70 1 st
PLATSA stomme 60×40×180 cm, vit 903.309.54 1 st
PLATSA TV bänk 160x42x42 cm, vit 403.813.90 1 st
FONNES dörr 40×60 cm, vit 203.310.61 4 st
FONNES dörr 60×180 cm, vit 403.310.55 1 st
FONNES dörr 60×60 cm, vit 403.310.60 1 st
FONNES lådfront, 80×20 cm, vit 103.859.26 2 st
VÄRD vitrindörr 40x40 cm, vit 103.845.02 6 st
HJÄLPA klädstång, 60x40 cm, vit 604.501.27 2 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 26 st
HJÄLPA låda utan front, 80×40 cm, vit 703.309.74 2 st
HJÄLPA hyllplan 80×40 cm, vit 103.311.65 1 st
LÄTTHET ben, 11 cm, vit/metall, 4-pack 503.955.94 2 st
LÄTTHET upphängningsskena, 80 cm, vit 003.311.99 4 st

PLATSA  kombination, vit.
Totalmått: 340×42×241 cm
Denna kombination 4.520:- (493.365.48)

Inköpslista
PLATSA stomme 60×40×180 cm, vit 903.309.54 2 st
PLATSA stomme 60×40×60 cm, vit 503.309.70 3 st
PLATSA stomme 80×40×60 cm, vit 303.309.71 2 st
HJÄLPA låda utan front 60×40, vit 603.309.84 3 st
FONNES lådfront 60×20 cm, vit 803.859.23 3 st
SANNIDAL dörr 40×60 cm, vit 503.955.51 4 st
SANNIDAL dörr 60×180 cm, vit 003.955.58 1 st
SANNIDAL dörr 60×60 cm, vit 103.955.48 3 st
HJÄLPA hyllplan 60×40 cm, vit 003.311.61 8 st
HJÄLPA hyllplan 80×40 cm, vit 103.311.65 2 st
HJÄLPA utdragbar klädstång 60×40 cm, vit 803.312.04 1 st
LÄTTHET skena 60 cm 003.863.75 1 st
LÄTTHET skena 80 cm 003.311.99 2 st
LÄTTHET ben justerbart, vit 203.311.98 2 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 18 st

Färdiga kombinationer
Dörrar ingår i priset, men visas inte på bilden. Du kan välja att byta utseende på dörren i din kombination.
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PLATSA mediaförvaring.
Totalmått: 300×42×131 cm
Denna kombination 3.750:- (292.913.91)

Inköpslista

FONNES dörr, 60×40 cm, vit 003.310.62 1 st
FONNES dörr, 60×60 cm, vit 403.310.60 1 st
HJÄLPA utdragsskena för backar, 40 cm, vit, 2 pack 303.311.93 1 st
HJÄLPA hyllplan, 60×40 cm, vit 003.311.61 7 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 11 st
HJÄLPA trådback, 60×40 cm, vit 903.311.85 1 st
LÄTTHET ben, 11 cm, vit/metall, 4 pack 503.955.94 4 st
PLATSA stomme, 60×40×120 cm, vit 303.309.47 1 st
PLATSA stomme, 60×40×40 cm, vit 703.309.50 3 st
PLATSA stomme, 60×40×60 cm, vit 503.309.70 1 st
PLATSA tv-bänk, 120×40×44 cm, vit 203.473.16 1 st
SPILDRA överdel, 60×40 cm, vit 603.317.14 3 st
VÄRD vitrindörr, 60×120 cm, vit 003.473.17 1 st
VÄRD vitrindörr, 60×40 cm, vit 003.845.07 2 st

Färdiga kombinationer
Dörrar ingår i priset, men visas inte på bilden. Du kan välja att byta utseende på dörren i din kombination.

PLATSA sängstomme med förvaring. 
Totalmått: 140×244×103 cm
Denna kombination 4.255:- (994.259.19)

Inköpslista

PLATSA sängstomme med förvaring, 140×200×43 cm 905.126.47 1 st
PLATSA stomme, 60×40×60 cm, vit 503.309.70 1 st
PLATSA stomme, 80×40×60 cm, vit 303.309.71 1 st
FONNES lådfront, 80×20 cm, vit 103.859.26 2 st
HJÄLPA hyllplan, 60×40 cm, vit 003.311.61 1 st
HJÄLPA hyllplan, 80×40 cm, vit 103.311.65 1 st
LÄTTHET panel till fotgavel, 140×60 cm 504.530.89 1 st
HJÄLPA låda utan front, 80×40 cm, vit 703.309.74 2 st

PLATSA sängstomme med förvaring, vit.
Totalmått: 140×244×163 cm
Denna kombination 5.004:- (893.264.63)

Inköpslista
PLATSA sängstomme med förvaring, 140×200×43 cm, vit 104.530.86 1 st
PLATSA öppen hyllsektion, 60×40×120 cm, vit 104.525.72 1 st
PLATSA öppen sektion, 80×40×120 cm, vit 404.526.03 1 st
FONNES lådfront, 60×20 cm, vit 803.859.23 2 st
FONNES lådfront, 80×20 cm, vit 103.859.23 2 st
HJÄLPA låda utan front, 60×40  cm, vit 603.309.84 2 st
HJÄLPA låda utan front, 80×40 cm, vit 703.309.74 2 st
HJÄLPA hyllplan 60×40 cm, vit 003.311.61 2 st
HJÄLPA hyllplan 80×40 cm, vit 103.311.65 1 st
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PLATSA sängstomme med förvaring, vit.
Totalmått: 140×244×203 cm
Denna kombination 7.965:- (594.256.81)

Inköpslista
PLATSA sängstomme med förvaring 140×200×43 cm, vit 905.126.47 1 st
PLATSA stomme 60×40×60 cm, vit 503.309.70 2 st
PLATSA stomme 80×40×60 cm, vit 303.309.71 2 st
PLATSA öppen hyllsektion 80×40×40 cm, vit 104.525.48 1 st
PLATSA öppen hyllsektion 60×40×40 cm, vit 804.525.83 1 st
FONNES dörr 40×40 cm, vit 803.310.63 2 st
FONNES dörr 40×60 cm, vit 203.310.61 2 st
FONNES dörr 60×40 cm, vit 003.310.62 1 st
FONNES dörr 60×60 cm, vit 403.310.60 1 st
FONNES lådfront 60×20 cm, vit 803.859.23 9 st
FONNES lådfront 80×20 cm, vit 103,859.26 3 st
HJÄLPA låda utan front 60×40 cm, vit 603.309.84 9 st
HJÄLPA låda utan front 80×40 cm, vit 703.309.74 3 st
HJÄLPA hyllplan 60×40 cm, vit 003.311.61 1 st
HJÄLPA hyllplan 80×40 cm, vit 103.311.65 2 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 12 st
LÄTTHET panel till fotgavel 140×60 cm, vit 504.430.89 2 st

Färdiga kombinationer
Dörrar ingår i priset, men visas inte på bilden. Du kan välja att byta utseende på dörren i din kombination.

PLATSA kombination.
Totalmått: 80×42×181 cm
Denna kombination 1.835:- (593.264.69)

Inköpslista
PLATSA öppen sektion 80×40×120 cm, vit 404.526.03 1 st
PLATSA stomme 80×40×60 cm, vit 303.309.71 1 st
PLATSA stomme 80×40×40 cm, vit 103.309.53 1 st
FONNES dörr 40×40 cm, vit 803.310.63 2 st
FONNES lådfront 80×20 cm, vit 103.859.26 3 st
HJÄLPA låda utan front 80×40 cm, vit 703.309.74 3 st
LÄTTHET ben, justerbart, vit, 4-pack 203.311.98 1 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 603.312.00 4 st

PLATSA garderob, vit.
Totalmått: 120×42×181 cm
Denna kombination 2.035:- (193.239.29)

Inköpslista
PLATSA stomme 60×40×40 cm, vit 703.309.50 1 st
PLATSA stomme 60×40×120 cm, vit 303.309.47 1 st
PLATSA öppen sektion 80×40×120 cm, vit 404.526.03 1 st
PLATSA öppen hyllsektion 80×40×40 cm, vit 104.525.48 1 st
FONNES dörr 60×40 cm, vit 003.310.62 1 st
HJÄLPA hylla 60×40 cm, vit 003.311.61 2 st
HJÄLPA gångjärn, 1-pack 503.312.00 5 st
FONNES dörr 60×120 cm, vit 803.310.58 1 st
LÄTTHET ben, justerbart, vit, 4-pack 203.311.98 2 st



Komplettera din nya inredning med lådor och insatser. Här hit-
tar du ännu fler alternativ för ett smartare sätt att förvara alla 
dina saker.

Inredningstillbehör

STUK låda med fack, vit/grå. Etiketthållaren hjälper dig att organi-
sera och hitta dina saker.

20×34×10 cm 203.640.04 29:-
20×51×10 cm 403.095.49 39:-
20×51×18 cm 203.095.88 49:-
34×51×10 cm 003.095.65 59:-
34×51×18 cm 103.095.55 69:-

STUK låda med fack, rosa. Etiketthållaren hjälper dig att organis-
era och hitta dina saker.

20×34×10 cm 904.172.02 29:-
34×51×10 cm 704.172.03 59:-

STUK låda med fack, vit/grå.

34×51×28 cm 403.096.86 59:-
55×51×18 cm 403.095.73 79:-
71×51×18 cm 503.095.77 89:-

STUK  förvaringsväska, rosa. Etiketthållaren hjälper dig att 
organisera och hitta dina saker. Enkel att dra ut och lyfta eftersom 
lådan har handtag. 

34×51×28 cm 504.172.04 59:-
55×51×18 cm 204.172.05 79:-
71×51×18 cm 004.172.06 89:-

STUK förvaring med 7 fack, 30×30×90 cm. 

Vit/grå 703.708.56 79:-
Rosa 804.210.30 79:-

STUK klädöverdrag, set om 3. 2 st 60x105 cm och 1 st 60x135 cm.

Vit/grå 503.708.76 89:-

STUK hängande skoförvaring med 16 fickor, vit/grå. 

51×140 cm. 203.756.77 59:-

RAGGISAR korg, set om 3. Du bestämmer själv höjden på korgen 
genom att vika ner kanten. Kanten fungerar också som ett prak-
tiskt handtag när du vill dra ut korgen. 2 st 19x13x18 cm och 1 st 
25x25x18 cm.

Grå 903.480.15 59:-

LACKISAR förvaringsväska. Enkel att dra ut och lyfta eftersom 
lådan har handtag.

34×51×28 cm 604.321.38 99:-
44×51×19 cm 004.321.41 99:-

RABBLA låda med fack, 25×35×10 cm. Stapelbar och dekorativ 
förvaringsbox. Du kan till och med använda den i badrummet 
eftersom den tål fukt. Lock av bambu.
Vit/grå 903.481.24 99:-

RABBLA låda med lock, 25×35×20 cm. Stapelbar och dekorativ 
förvaringsbox. Du kan till och med använda den i badrummet 
eftersom den tål fukt. Lock av bambu.
Vit/grå 603.481.25 129:-

KOMPLEMENT box, ljugrå. Mjuk filt skyddar dina accessoarer och 
håller dem på plats.

15×27×12 cm 104.040.53 99:-

25×27×12 cm 404.057.77 149:-

KOMPLEMENT lådmatta, 90×53 cm. Det är lätt att klippa mattan 
till önskad storlek.

Ljusgrå 304.055.65 79:-
Ljusgrå mönstrad 504.653.89 79:-

KUGGIS  låda med lock, vit. Du kan enkelt stapla de olika stor-
lekarna eftersom de är måttanpassade till varandra.

18×26×8 cm 202.802.07 39:-
26×35×15 cm 602.802.05 79:-
26×35×8 cm 502.823.04 59:-
37×54×21 cm 102.802.03 149:-

KUGGIS låda med lock, turkos. Du kan enkelt stapla de olika stor-
lekarna eftersom de är måttanpassade till varandra.
18×26×8 cm 004.895.14 39:-
26×35×15 cm 404.768.21 79:-
37×54×21 cm 104.768.27 149:-

KUGGIS insats med 8 fack, vit. Den här smarta insatsen kan du 
använda för sig själv eller för att skapa en extra hylla i den största 
lådan KUGGIS.

Vit 002.802.08 69:-
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TJENA förvaringslåda med lock.

Vit

18×25×15 cm 103.954.21 25:-
25×35×20 cm 603.954.28 39:-
30×30×30 cm 503.954.19 49:-
35×50×30 cm 903.743.49 19:-

Svart

18×25×15 cm 603.954.85 25:-
25×35×20 cm 303.954.77 39:-
30×30×30 cm 503.954.76 49:-
35×50×30 cm 103.743.48 19:-

BLÄDDRARE förvaringslåda med lock, grå/mönstrad.

25×35×15 cm 804.743.92 79:-
35×50×15 cm 904.743.96 119
35×50×30 cm 904.744.00 149:-

BLÄDDRARE förvaring med 7 fack, grå/mönstrad. 

30×30×90 cm 104.744.04 149:-

BAXNA låda, grå/vit 

17×20×6 cm 304.591.72 19:-
20×26×10 cm 004.743.72 29:-
26×34×10 cm 204.743.66 39:-
26×34×18 cm 004.862.90 49:-

DRÖNA box, 25×35×25 cm.

Svart 704.670.66 29:-
Vit 504.670.67 29:-

DRÖNA box, 33×38×33 cm.

Svart 302.192.81 39:-
Vit 402.179.55 39:-
Mörkgrå 104.439.74 39:-

TJOG förvaringslåda med lock.

Mörkgrå

25×36×15 cm 404.776.65 79:-
35×56×30 cm 804.776.68 149:-

KVARNVIK förvaringslåda med lock. 

Beige

18×26×15 cm 504.668.69 69:-
25×35×20 cm 204.594.79 69:-
32×35×32 cm 004.594.80 129:-

Grå

18×25×15 cm 704.128.75 79:-
25×35×20 cm 104.128.78 99:-
32×35×32 cm 104.669.51 129:-

KVARNVIK förvaringslåda, set om 3. Storlekar: 1 st Ø15 cm, höjd
9 cm, 1 st Ø22 cm, höjd 12 cm och 1 st Ø29 cm, höjd 15 cm.

Beige 604.594.77 49:-
Grå 602.566.63 49:-

BUMERANG galge, 8.pack. Bredd 43 cm.

Natur 302.385.43 39:-
Vit 702.385.41 49:-
Svart 202.385.34 49:-

BUMERANG axelbreddare för galge, vit. Du kan sätta den här 
axelbreddaren på galgen BUMERANG när du vill bevara formen på 
dina finstickade tröjor, jackor eller blusar.

44 cm 702.932.74 10:-

BUMERANG byx-/kjolhängare, Klämmorna går att justera efter 
behov.

Förkromad 404.324.79 15:-

STAJLIG galge, inom-/utomhus, vit. En slitstark galge som kan 
användas inomhus, eller för att torka eller vädra kläder utomhus. 
Tar väldigt liten plats I garderoben så du får plats med fler kläder.
Bredd 41 cm.

5-pack 002.914.19 49:-

BUMERANG rockgalge, natur.

904.442.67 19:-

Inredningstillbehör
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STÖTTA ljuslist med sensor, vit. Enkel att placera på valfri 
plats eftersom den är batteridriven. Belysningen tänds eller 
släcks automatiskt när du öppnar eller stänger dörren så 
att ingen energi går till spillo. Batterier säljs separat, 4 st AA 
krävs (2st till 32 cm). IKEA rekommenderar de uppladd-
ningsbara batterierna LADDA. Med nya och fulladdade 
laddningsbara batterier LADDA AA 2450mAh räcker en 
laddning ca 1,5 månad, om ljuslisten används 5 minuter 
per dag.
32 cm, 50lm 103.600.87 79:-
52 cm, 70lm 503.600.90 119:-
72 cm, 80lm 903.600.93 149:-

STÖTTA LED spot med klämma batteridriven. Vit. Lätt att 
placera var du vill eftersom den är batteridriven och inte 
behöver anslutas till elnätet. Du kan välja att klämma fast 
lampan eller skruva fast den. Ljuset tänds när du nuddar 
lampan och släcks automatiskt efter 30 minuter. Ger ett 
fokuserat ljus som är bra för att lysa upp mindre ytor. 
Batterier säljes separat; 2 st AA behövs. IKEA rekommen-
derar LADDA laddningsbara batterier. 
Ø7, H3 cm 30lm 402.771.38 49:-

VAXMYRA LED spot, 2 st. 1.4W. Lyser upp insidan av ditt 
skåp och ger mysigt stämningsljus under ett hyllplan. 
Den medföljande dubbelhäftande tejpen och täckplattan 
gör att du kan placera spotten under ett glashyllplan. 
Kan monteras i ett trähyllplan eller sättas fast på andra ma-
terial som metall och glas. Komplettera med LED drivaren 
ANSLUTA. Ø6.8cm, 65lm.
Vit 104.218.68 249:-
Aluminiumfärg 304.218.86 249:-

ANSLUTA LED drivare med sladd, 19W, vit. Du kan tända 
och släcka alla anslutna ljuskällor med en enda strömbry-
tare. Du kan ansluta upp till 6 enheter till LED drivaren, så 
länge som det totala wattantalet inte överskrider 19W. Ej 
dimbar.

804.058.41 100:-

LADDA laddningsbart batteri. Minska ditt avfall och spara 
pengar genom att ladda dina batterier. Att ladda och åter-
använda batterier är ett bra miljöval.

2450 mAh 703.038.76 69:-

TJUGO batteriladdare med förvaring. 8 separata ladd-
ningskanaler gör att du kan ladda 1-8 laddningsbara 
batterier samtidigt i batteriladdaren och blanda AA- och 
AAA-batterier. När batterierna är fulladdade slår laddaren 
om till underhållsladdning, så att du kan förvara batterierna 
i laddaren om du inte behöver använda dem direkt.
Grågrön/vit 804.351.69 169:-

STENKOL batteriladdare. Möt dina laddningsbara batteri-
ers bästa vän! 4 laddningskanaler och lättbegripliga ljusindi-
katorer gör batteriladdaren STENKOL enkel att använda. 
Säker, praktisk och snabb med laddningstid från 4 timmar!

904.969.54 69:-

SKYDRAG är LED ljuslistan designad för PLATSA serien. 
Med bra belysning får du både atmosfär och funktion som 
gör livet enklare. Den här LED ljuslisten är utvecklad för 
serierna ENHET och PLATSA, men är lika lätt att installera i 
andra kök och garderober.
60cm, 380lm 304.395.89 149:-
80cm, 380lm 104.395.90 199:-

Integrerad belysning

Nu behöver du inte oroa dig för att bli bländad eller väcka din 
partner när du letar efter kläderna på morgonen. Istället börjar 
du dagen med det mjuka ljuset som tänds ifrån LED-belysning 
när du öppnar din garderob.

TRÅDFRI | trådlös dimmer. Du kan dimma din belysning 
trådlöst och enkelt anpassa belysningen efter aktivitet.

704.085.95 69:-

TRÅDFRI LED driver för trådlös styrning. Komplettera 
med anslutningssladden FÖRNIMMA, säljes separat. När du 
adderar gatewayen TRÅDFRI och appen IKEA Home smart 
kan du skapa flera grupper med ljuskällor och styra dem 
på olika sätt. Använd den trådlösa dimmern för att dimma, 
tända och släcka upp till 10 ljuskällor samtidigt.
Grå, 10W 503.561.87 130:-
Grå, 30W 603.426.56 250:-

FÖRNIMMA anslutningssladd 3.5 m. Med den här sladden 
kan du ansluta upp till 10 seriekopplade lampor till elnätet 
– och tända, släcka eller dimma alla samtidigt med hjälp av 
den trådlösa dimmern TRÅDFRI.

Vit 504.468.81 50:-

FÖRNIMMA mellankopplingssladd 0.7 m. Gör att du kan 
seriekoppla flera lampor med endast en anslutning till 
elnätet.

Vit 903.947.00 30:-

FÖRNIMMA mellankopplingssladd 2 m. Gör att du kan se-
riekoppla flera lampor med endast en anslutning till elnätet.

Vit 303.946.99 40:-

TRÅDFRI gateway. Med TRÅDFRI gateway och IKEA Home 
smart-appen kan du styra alla dina IKEA Home smart 
produkter från en mobiltelefon eller surfplatta.
Vit 403.378.06 299:-
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