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KÖPHJÄLP

Designa din egen väggförvaring
SVALNÄS är ett fl exibelt och snyggt förvaringssystem som enkelt 
kan anpassas efter dina behov. Till kläder och skor i hallen, Tv:n 
och bokhyllan i vardagsrummet eller till hemmakontorets pärmar 
och laddningsstationer för mobilen. Kanske en mix av öppen och 
dold förvaring?
Vill du ta hem en färdig kombination som vi redan har planerat? 
Eller vill du skapa en egen lösning? Oavsett vilket får du en 
anpassad lösning för sovrummet, hallen, vardagsrummet el-
ler hemmakontoret. Och som bonus, SVALNÄS är tillverkad av 
bambu som är ett lättskött och slitstarkt naturmaterial. Bambu 
är ett gräs, inte ett träd, och behöver inte återplanteras. Bambun 
som IKEA använder är klar att skördas efter 4-6 år. Det växer inte 
bara som gräs, det sprider sig som gräs också. 

DESIGNER
Jon Karlsson

SKÖTSELRÅD
Torka med en trasa fuktad 
med milt rengöringsmedel.
Eftertorka med torr trasa.

BRA ATT VETA
Tillverkad av bambu som är 
ett lättskött och slitstarkt 
naturmaterial. Endast för 
inomhusbruk.

SÄKERHET
Denna möbel ska förankras 
i vägg med medföljande 
beslag. Olika väggmaterial 
kräver olika typer av fäst-
beslag. Använd fästbeslag 
som passar väggarna i ditt 
hem (medföljer ej).

Förvaringssystem

SVALNÄS

Alla produkter (som visas här) kanske inte fi nns på varuhuset. Kontakta personalen 
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation, 
se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver montering.
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Dölj eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen 
och stängd förvaring. Totalmått: 66×25/35×93 cm. 
Denna kombination 1.050:- (391.844.56)
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25 cm 303.228.91 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 1 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 2 st

Vi har många färdiga SVALNÄS kombinationer som du kan 
välja bland i köphjälpen, varuhuset och på IKEA.se 

KOMBINATIONER

FÖRVARING FÖR HALLEN

Dölj eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen 
och stängd förvaring. Totalmått: 130×15/25/35×93 cm.
Denna kombination: 1.940:- (491.844.65)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 1 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25 cm 303.228.91 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 2 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 3 st

ALLA DELAR OCH PRISER

SVALNÄS hyllplan, bambu.
Grunda hyllor hjälper dig att använda väggarna i ditt 
hem på ett effektivt sätt. De rymmer mycket förvaring 
utan att ta stor plats i rummet.

61×15  maxvikt 9kg/hyllplan 803.228.60 140:-

61×25  maxvikt 15kg/hyllplan 003.228.59 180:-

SVALNÄS hyllplan, bambu.
Grunda hyllor hjälper dig att använda väggarna i ditt 
hem på ett effektivt sätt. De rymmer mycket förvaring 
utan att ta stor plats i rummet.
81×15  maxvikt 12kg/hyllplan 403.228.62 170:-
81×25  maxvikt 13kg/hyllplan 603.228.61 220:-

SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, bambu.
Facken delar upp och håller ordning på pennor, 
bestick m.m.
61×25    303.228.91 240:-

SVALNÄS skåp med 2 dörrar, bambu. 1 st fl yttbart 
hyllplan i härdat glas medföljer. Skjutdörrar ger dig 
valet mellan att dölja och visa dina saker och tar inte 
någon plats när du öppnar dem. Maxvikt/hyllplan 5 kg.
61×35×39  003.228.97 690:-

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, bambu. 
Lättrullad låda med utdragsstopp som håller lådan på 
plats. Små lådor gör det lätt att hålla ordning på dina 
saker. Maxvikt 25kg. 
81×35  403.228.76 630:-

SVALNÄS väggskena, bambu. 
Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. 
Använd beslag som passar väggarna i ditt hem, säljs 
separat. Tänk på att olika väggmaterial klarar olika 
mycket vikt, gipsväggar klarar inte av att bära upp lika 
mycket som en vägg i trä, cement eller tegel. 
Om du är osäker på vilken slags skruv eller fästbeslag 
du bör använda, kontakta en lokal fackhandel. 

93 cm 703.228.51 60:-
176 cm 103.228.49 100:-

7

Bredd×Djup×Höjd i cm.
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KOMBINATIONER
FÖR HEMMAKONTORET

Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för pärmar och böcker. Skåp med 
skjutdörrar som kan dölja allt du inte vill visa. 
Totalmått: 213×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 4.030:- (091.844.53)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 2 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 3 st
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 1 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25 303.228.91 1 st

SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 2 st
SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 103.228.49 4 st

Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för alla pärmar och böcker. Skåp 
med skjutdörrar som kan dölja allt du inte vill visa. 
Totalmått: 233×15/25/35×176 cm. 
Denna kombination 4.130:- (191.844.62)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 1 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 1 st
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 603.228.61 4 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25 303.228.91 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 1 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 2 st
SVALNÄS väggskena, 176 103.228.49 4 st

Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för pärmar och böcker. Skåp med 
skjutdörrar som kan dölja allt du inte vill visa. 
Totalmått: 150×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 2.740:- (291.844.52)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 1 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 1 st
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 1 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25  303.228.91 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 1 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 3 st

Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för pärmar och böcker. Skåp med 
skjutdörrar som kan dölja allt du inte vill visa. 
Totalmått: 150×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 2.490:- (691.844.50)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 1 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 1 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25  303.228.91 1 st

SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 1 st
SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 2 st
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Hyllplan i olika djup och bredd gör att du får plats med allt 
från prydnadssaker till böcker. Totalmått: 86×15/25×176 cm.
Denna kombination: 980:- (691.844.31)
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 2 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 2 st

KOMBINATIONER

Hyllplan i olika djup och bredd gör att du får plats med allt 
från prydnadssaker till böcker. Totalmått: 66×15/25×176 cm.
Denna kombination: 840:- (791.844.35)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 2 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 2 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 2 st

Med en rymlig förvaringslösning har var sak sin plats; lätt 
att skapa tillgänglighet bland sina ägodelar. 
Totalmått: 193×15/25×176 cm.
Denna kombination: 3.280:- (291.844.33)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 9 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 9 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 4 st

Med en rymlig förvaringslösning har var sak sin plats; Dölj 
eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen och 
stängd förvaring. Totalmått: 130×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 2.960:- (391.844.37)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 4 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 4 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 2 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 3 st
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KOMBINATIONER

Med en rymlig förvaringslösning har var sak sin plats; lätt 
att skapa tillgänglighet bland sina ägodelar. Dölj eller visa 
upp dina saker genom att kombinera öppen och stängd 
förvaring. Totalmått: 297×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 5.600:- (591.844.41)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 4 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 4 st
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 4 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 8 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 2 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 5 st

Dölj eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen 
och stängd förvaring. Med en rymlig förvaringslösning har 
var sak sin plats; lätt att skapa tillgänglighet bland sina 
ägodelar. Totalmått: 193×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 4.390:- (991.844.39)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 6 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 6 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 3 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 4 st

Dölj eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen 
och stängd förvaring. Skjutdörrar tar inte någon plats när 
du öppnar dem. Totalmått: 193×25/35×93 cm.
Denna kombination: 2.910:- (491.844.70)
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 2 st
SVALNÄS hyllplan med förvaringsfack, 61×25  303.228.91 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörar, 61×35 cm 003.228.97 3 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 4 st

Dölj eller visa upp dina saker genom att kombinera öppen 
och stängd förvaring. Skjutdörrar tar inte någon plats när 
du öppnar dem. Totalmått: 257×15/25/35×176 cm.
Denna kobmination: 3.840:- (091.844.67)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 4 st
SVALNÄS hyllplan, 61×25 cm 003.228.59 8 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 2 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 4 st
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Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för pärmar och böcker.
Totalmått: 86×15/25/35×176 cm.
Denna kombination: 1.390:- (091.844.48)
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 2 st
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 1 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 2 st

KOMBINATIONER

FÖR HEMMAKONTORET

Skrivbordsyta med två lådor för alla dina småsaker och ett 
skåp med skjutdörrar som kan dölja allt du inte vill visa. 
Totalmått: 150×15/35×93 cm.
Denna kombination: 1.810:- (491.844.46)
SVALNÄS hyllplan, 61×15 cm 803.228.60 1 st

SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 1 st
SVALNÄS skåp med 2 skjutdörrar, 61×35 cm 003.228.97 1 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 3 st

Skrivbordsyta med två lådor som håller ordning på alla 
småsaker och hyllplan för pärmar och böcker.
Totalmått: 86×25/35×176 cm.
Denna kombination: 1.490:- (292.217.65 )
SVALNÄS hyllplan, 81×25 cm 603.228.61 3 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 176 cm 103.228.49 2 st

Skrivbordsyta med två lättrullade lådor med utdragsstopp 
som håller lådan på plats. Små lådor gör det lätt att hålla 
ordning på dina saker. Totalmått: 86×15/35×93 cm.
Denna kombination: 920:- (191.844.43)
SVALNÄS hyllplan, 81×15 cm 403.228.62 1 st

SVALNÄS skrivbordsyta med 2 lådor, 81×35 cm 403.228.76 1 st
SVALNÄS väggskena, 93 cm 703.228.51 2 st


