
Det är möjligt att produkter (som visas här) inte finns tillgängliga i detta varuhus. Kontakta personalen eller 
gå in på IKEA.se för mer information. För djupare produktinformation se prislapp och IKEA.se. Alla delar 
kräver montering.

Stora idéer för små uteplatser
ASKHOLMEN serie ger dig möjlighet att inreda din lilla balkong eller uteplats på många 
olika sätt – och på bästa möjliga sätt. Stolar och bord kan enkelt fällas upp och fällas 
ner. Ett balkongbord som monteras mot balkongräcke eller vägg. För att dekorera finns 
piedestal, blomlåda och spaljé för klängväxter. Hela serien är gjord av akacia, ett håll-
fast hårdträ som laserats i en ljusbrun nyans för ett extra skydd.

Utomhusmöbler

KÖPHJÄLP

ASKHOLMEN



ASKHOLMEN bord. 60×62 cm, höjd 73 cm.
2 personer.

Ljusbrunlaserad 602.400.35 199:-

ASKHOLMEN bord för vägg. 70×44 cm, höjd 71 cm, 
hopfällbart, 2 personer. Bordet ska förankras i väggen 
eller i balkongräcket för att undvika att bordet välter.

Ljusbrunlaserad 803.210.21 179:-

ASKHOLMEN bord 112x62 cm, höjd 73cm,
hopfällbart. 4 personer.  
Ljusbrunlaserad 103.378.17 499:-

ASKHOLMEN stol, hopfällbar. Sits: 36×30 cm,
sitthöjd 46 cm. 

Ljusbrunlaserad 502.400.31 200:-

FRÖSÖN fodral komplettera med
DUVHOLMEN innerkudde, med avtagbart fodral blir 
det enkelt att tvätta och förnya dina dynor när du får 
lust.

FRÖSÖN kuddfodral för stolsdyna Ø35 cm.
Komplettera med innerkudde DUVHOLMEN för stols-
dyna Ø35 cm. Säljs separat. Maskintvätt 40C.

Beige 303.917.09 50:-

Mörkgrå 803.917.16 50:-

DUVHOLMEN innerkudde för stolsdyna. Ø35 cm. 
Tjocklek 4 cm. Komplettera med fodralet FRÖSÖN för 
stolsdyna Ø35 cm. Säljs separat.

Grå 803.918.39 50:-

BENÖ dyna. Ø35 cm. Tjocklek 3 cm.

Mörkgrå 903.365.50 15:-

YTTERÖN dyna. Ø35 cm. Tjocklek 8 cm.

Blå 703.192.88 50:-

ASKHOLMEN piedestal. 45×29 cm, höjd 116 cm. 

Ljusbrunlaserad 102.586.69 179:-

ASKHOLMEN blomlåda. 62x39 cm, höjd 38 cm. Du 
kan placera hyllan på botten av blomlådan eller högre 
upp, beroende på hur du vill visa dina växter. Kan
kompletteras med ASKHOLMEN spalje.

Ljusbrunlaserad 302.586.73 299:-

 

ASKHOLMEN spalje. 72×3 cm, höjd 190 cm. Kan 
monteras vertikalt och horisontellt för att passa perfekt 
till ditt utrymme.

Ljusbrunlaserad 702.586.71 179:-

ALLA DELAR OCH PRISER
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SKÖTSELRÅD

TOSTERÖ vattentäta möbelöverdrag och
förvaringsväskor

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp 100×70 cm, 
höjd 90 cm. Passar utemöbelgrupp med bord och 
2 stolar.
Svart 502.852.65 249:-

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp 145×145 cm, 
höjd 120 cm. Passar utemöbelgrupp med bord och 
4 stolar.
Svart 302.923.23 349:-

TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 116×49 cm, 
höjd 35 cm.
Svart 202.923.28 249:-

TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 62×62 cm, 
höjd 35 cm.

Svart 604.098.21 249:-

TOSTERÖ förvaringslåda 129×44 cm, höjd 79 cm. 

Svart 104.114.40 399:-

VÅRDA lasyr
För att få glans och skydd, använd VÅRDA lasyr. 

VÅRDA lasyr, utomhus, 500 ml. Räcker till 10m².

Ofärgad 203.331.02 79:-
Brun halvtransperent 403.331.01 79:-

FIXA penslar, 3-pack. Innehåller: 1 pensel (bredd 25 
mm), 1 pensel (bredd 35 mm) och 1 pensel (bredd 50 
mm).

702.900.82 20:-
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Det bästa sättet att förlänga livslängden på sina utomhusmöbler är att rengöra dem regelbundet, inte lämna dem
oskyddade utomhus mer än nödvändigt och att underhålla dem regelbundet. 

Rengöring
Torka rent med mild tvållösning. Torka torrt med en torr 
och ren trasa.

Underhåll
För att undvika uttorkning och sprickbildning och förhindra 
fukt från att tränga in i träet bör underhåll göras regel-
bundet, t ex en gång per år. Hur ofta beror på hur utsatta 
dina möbler är för bland annat sol, regn och vind. För 
möbler som förvaras utomhus är en indikation på underhåll 
när regndroppar absorberas direkt in i träet och inte längre 
bildar små pärlor på ytan.

Förvaring
Om möjligt, förvara dina utemöbler på en torr och sval plats 
inomhus. Vid förvaring utomhus, luta möblerna och använd 
med fördel ett vattentätt överdrag. Efter regn eller snöfall, 
torka bort överflödigt vatten eller snö från plana ytor. För 
att undvika fukt och möbel säkerställ att luft kan cirkulera 
fritt.
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