
Köphjälp

Skötselråd
Torka med fuktad trasa och en 
mild tvållösning, Eftertorka med 
torr trasa. Alla blöta fläckar bör 
torkas av så fort som möjligt för 
att hindra fukt att tränga igenom. 
Tvättställ och blandare torkas av 
med en fuktig trasa eller med ett 
milt rengöringsmedel. Tvättställ 
i keramik tål de flesta kemikalier 
med undantag för starka syror 
och alkalier. Tvättställl i krossad 
marmor bör inte komma i kontakt 
med ammoniak, syror, starka 
rengöringsmedel, hårfärgnings-
medel eller klor.

Säkerhet
Möblerna måste fästas i väggen. 
Montering och installation bör 
utföras av en kvalificerad person. 
Kontrollera att väggarna i ditt 
badrum klarar tyngden från 
möbeln. Det är viktigt eftersom 
en felaktig installation kan orsaka 
person- eller sakskada. 

Om du är osäker på installationen, 
kontakta en behörig fackman. 
Eftersom väggmaterialen kan 
variera, medföljer inga fästbeslag. 
Kontakta en bygghandel för råd-
givning om lämpliga fästbeslag 
för dina väggar. 

HEMNES badrumsmöbler hjälper dig att skapa ett välorganiserat badrum, 
även om badrummet är litet. Serien innehåller kommoder med stora lådor 
som du kan använda för att gömma små saker. Och höga skåp, öppna 
eller med spegeldörrar, till större saker som handdukar och förvaringslå-
dor. Skåpen har naturligtvis justerbara fötter, så att de är stabila och håller 
sig torra. 

Badrumsserie
HEMNES 

Alla delar (som visas här) kanske inte finns 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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Bra att veta

1. Börja med att bestämma på vilken vägg du vill ha tvättställ 
och kommod. Det är bra att tänka på hur mycket plats du har 
horisontellt till ditt tvättställ, eftersom det är här de flesta 
aktiviterna i badrummet äger rum. HEMNES finns i många olika 
storlekar så att du ska kunna göra det bästa av ditt badrum, hur 
stort eller litet det än är.

När du bestämt vilket mått du vill ha är det dags att välja färg, 
du kan välja mellan vit och svartbrun.

Lådorna i HEMNES tvättställ rullar mjukt och du kan dra ut dem 
fullt för att få en bättre överblick och lättare nå det som finns 
i lådan. Lådstopp hindrar lådan att åka ut för långt, vilket är 
praktiskt särskilt om du har barn. 

2. IKEA tvättställ finns i olika storlekar och olika material. Du 
kan välja mellan 1 eller 2 hoar, beroende på ditt önskemål och 
utrymme. Tvättställen som passar ihop med HEMNES är gjorda 
i porslin. 

Porslin är ett keramiskt material med en glaserad yta som är 
lätt att hålla ren. Ytan är mycket hållbar och reptålig.

Om du väljer HEMNES öppen kommod kan du kombinera med 
TOLKEN bänkskiva och KATTEVIK eller TÖRNVIKEN tvättställ för 
bänkskiva för bästa funktion och utseende.

Bottenventil och vattenlås medföljer. Vattenlåset kan anslutas 
till både tvätt- och diskmaskin.

3. Vi erbjuder ett stort sortiment av tvättställsblandare. Välj 
tvättställsblandare utifrån funktion och design. Alla tvättställs-
blandare har en vattenbesparande funktion som fördelar 
vattnet jämnt – och du använder 50% mindre vatten.
De flesta av våra blandare har en speciell funktion. Det kommer 
endast kallvatten när du öppnar kranen, vilket gör dem energi-
besparande. Vanligtvis slår du på en kran genom att lyfta hand-
taget rakt upp, vilket frigör både varmt och kallt vatten. Oftast 
når inte varmvattnet hela vägen ut och stannar då i rören. När 
du slår på en kran med kallstartsfunktion frigörs endast kallt 
vatten vilket gör att du inte slösar på något varmvatten. Vill du 
ha varmvatten för du spaken till vänster sida.

4. När du har kommit så här långt är det dags att välja högskåp, 
spegel och väggskåp, var för sig eller tillsammans. De grunda 
väggskåpen ger dig en snabb överblick, medan högskåpen tar 
hand om handdukar, toalettpapper och andra skrymmande 
saker på bästa vis. Allt kan kombineras både i bredd och höjd, 
möjligheterna är oändliga. Gör ditt val utifrån dina förvarings-
behov och ditt utrymme.

Fullända bilden med tillbehör från BALUNGEN eller VOXNAN, de är 
designade för att passa ihop med HEMNES så att ditt badrum 
blir helt koordinerat i färg och stil.
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Kombinationer

HEMNES 
Vit 

63x34x90 63×49×89 83×49×89 103×49×89 123×49×89

ODENSVIK 1-ho — 2.395:- 2.895:- 3.495:- 5.095:-

ODENSVIK 2-hoar — — — 3.595:- 5.295:-

RÄTTVIKEN — 2.495:- 2.995:- 3.695:- —

BreddxDjupxHöjd i cm (yttermått)

Här kan du se några förslag på kombinationer utan tvättställs-
blandare. Välj det tvättställ som passar dig och lägg sedan till 
den inredning du vill ha. Kom ihåg; om du inte hittar det du söker 
på denna sida kan du alltid kombinera din egen lösning, se sidan 
3 och 4.



Alla delar och priser
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

RÄTTVIKEN tvättställ 1 ho, keramik. Bottenventil och
vattenlås ingår.

63x49x6 902.165.76 1.000:-
83x49x6 102.165.75 1.200:-
103x49x6 702.165.77 1.500:-

ODENSVIK tvättställ 1 ho, keramik. Bottenventil och
vattenlås ingår.

63x49x6 501.955.52 900:-
83x49x6 401.808.05 1.100:-
103x49x6 001.939.37 1.300:-

103x49x6, 2 hoar 001.356.12 1.500:-

123x49x6 201.939.41 1.600:-

123x49x6, 2 hoar 801.356.13 1.800:-

TÖRNVIKEN tvättställ för bänkskiva. Bottenventil och
vattenlås ingår. Komplettera med bänkskivan TOLKEN

Ø 45 cm×14 cm, vit 902.915.18 800:-

KATTEVIK tvättställ för bänkskiva. Marmokross. 
Komplettera med bänkskivan TOLKEN.

Ø45 cm×14 cm, grå 203.908.90 1.000:-

Ø45 cm×14 cm, vit 303.589.41 1.000:-

PILKÅN tvättställsblandare, bottenventil medföljer.
H10 cm.

Mässing, förkromad 504.003.26 395:-

LILLSVAN tvättställsblandare, bottenventil medföljer. H12 
cm

Mässings förkromad 704.003.25 395:-

ENSEN tvättställsblandare, bottenventil medföljer. 
H12.

Förkromad 602.813.80 495:-

GRANSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer. H16. 

Förkromad 602.030.90 695:-

RUNSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer. 
H10.

Förkromad 502.621.22 595:-

SVENSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer.
H15.

Förkromad 802.994.21 695:-

DALSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer.
H18.

Förkromad 302.812.92 695:-

Rostfritt stålfärg 002.812.98 695:-

  

LUNDSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer. H25.

Förkromad 402.400.17 895:-

Svart 104.676.39 895:-

HAMNSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer.
H19 cm.

Förkromad 803.430.75 895:-

Mässingsfärgad 503.472.06 895:-

Svart 103.472.13    895:-

HAMNSKÄR tvättställsblandare, bottenventil medföljer.
H32 cm.

Förkromad 003.546.09    995:-

HEMNES spegelskåp, med 1 dörr 63x16x98. 
3 flyttbara glashyllplan medföljer.

Vit 702.176.71 995:-

HEMNES spegelskåp, med 2 dörrar 83x16x98.
3 flyttbara glashyllplan medföljer.

Vit 402.176.77 1.395:-
 

HEMNES spegelskåp, med 2 dörrar 103x16x98. 
6 flyttbara glashyllplan medföljer.

Vit 802.176.75  1.795:-

HEMNES spegelskåp, med 2 dörrar 123x16x98. 
6 flyttbara glashyllplan medföljer.

Vit 002.987.41 1995:-

HEMNES högskåp med spegeldörr, 49x31x200.
1 fast och 4 flyttbara hyllplan medföljer.

Svartbrun 702.176.85 1.995:-
 

HEMNES hylla, 42x37x84.

Svartbrun 002.236.18         599:-

Garantin gäller tvättställsblandare och tvättställ. Läs 
mer i Garantibroschyren eller på IKEA.se/garanti.
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BROGRUND tvättställsblandare, bottenventil medföljer.

Förkromad 603.430.81 1.495:-



Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

Alla delar och priser

NORDRANA korg. 35x26x26.

Blå 604.206.49 189:-

VOXNAN knopphängare, 4 knoppar, 23x4x4.

Förkromad 503.285.85 89:-

VOXNAN handduksstång. D13.

Förkromad L63 603.285.99 119:-

VOXNAN vägghylla med handdukshängare, 68x28.

Förkromad 103.285.87 179:-

VOXNAN tvålpump, Ø8, H16.

Förkromad 203.289.78 69:-

VOXNAN mugg, Ø7, H11.

Glas 303.285.91 29:-

VOXNAN tvålkopp, 14x9x2.

Keramik 803.289.80 39:-

VOXNAN toalettpappersmagasin, H50.

Förkromad 603.339.87 99:-

LILLASJÖN knopp, 2-pack.

Massiv björk och aluminium 504.779.62   39:-

LILLASJÖN  toalettrullehållare, 16×14×9 cm 

Förzinkat, lackad stål 004.566.41 69:-

LILLASJÖN vägghylla med 5 krokar, 40×12.5 cm 

Förzinkat, lackad stål 504.780.23 69:-

TVÅLSJÖN badrumsset, 3 delar. 

Stengods 804.566.37 99:-

TVÅLSJÖN toiletborste, 38 cm

Stengods 104.779.59 59:-

HEMNES hylla, 42x37x172.

Vit 302.176.54         799:-
        

HEMNES bänk, 83x37x53. Maxbelastning 100kg.

Vit 502.236.25         649:-
      

BOLMEN badrumspall, 44×35×25. Maxvikt 150 kg.

Vit 602.651.63           49:-

BALUNGEN dubbelkrok, 2-pack.

Förkromad 103.085.89 59:-

BALUNGEN krokar, 2-pack.

Förkromad 702.930.28 99:-

BALUNGEN handduksstång, L69. D8.

Förkromad 602.914.97 129:-

BALUNGEN toalettborste/hållare, H54. Borsten går att byta 
ut, så när den är utsliten kan du behålla skaftet och komplettera 
med utbytesborsten HEJAREN.

Vit/krom 202.914.99 199:-

BALUNGEN toalettrullehållare, B14.5, H61.

Förkromad 302.915.02 149:-

BALUNGEN tvålpump, H18, 30 cl.

Förkromad/glas 902.915.04 99:-

BALUNGEN mugg, H11, 40cl.

Förkromad/glas 402.915.06 79:-

BALUNGEN spegel, Ø18, H36 cm. Spegelns ena sida förstorar 
2,5 ggr.

Förkromad 502.930.34 129:-

NORDRANA korg, set om 2. 1 st Ø14 cm, höjd 14 cm och
1 st Ø17 cm, höjd 17 cm. 

Blå 704.206.44 99:-
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NORDRANA hängande förvaring. 30x100.

Blå 004.206.47 199:-



FRIHULT taklampa, Ø15, H25, IP44. Ljuskälla säljs separat.

Mässingsfärgad 104.315.51         249:-

Rostfritt stålfärg 104.164.09    249:-

Svart 704.315.48 249:-

FRIHULT vägglampa*, Ø14, H26, IP44. Ljuskälla säljs separat. 
Kan monteras vinklad uppåt eller nedåt.

Mässingsfärgad 204.316.02 299:-

Rostfritt stålfärg 404.316.01 299:-

Svart 804.315.62 299:-

     
FRIHULT tak/vägglampa, Ø16, H19, IP44. Ljuskälla säljs separat.

Mässingsfärgad 404.315.59        199:-

Rostfritt stålfärg 204.315.60 199:-

Svart 704.315.53 199:-

SJÖGÅNG LED tak/vägglampa, opalvit, IP44. Ljuskälla säljs 
separat. Inbyggd LED ljuskälla. Ljuskällan har en livstid på ca 25 
000 timmar.                     

Ø25 höjd 7 704.674.34             69:-

LAKENE LED inbyggnadsspot, Ø9, D6. Godkänd för IP44. Inbyggd 
LED ljuskälla. Ljuskällan har en livstid på ca 25 000 timmar. 
Lamporna kan inte bytas ut. Ej dimbar.

Opalvit 903.322.41         39:-

Alla delar och priser
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)
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Alla delar och priser
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

Garantin gäller tvättställsblandare och tvättställ. Läs 
mer i Garantibroschyren eller på IKEA.se/garanti.

HEMNES öppen kommod, med 1 låda, 82x48x76. Mjukstängande 
lådor.

Vit 303.966.98 1.595:-

HEMNES öppen kommod, med 2 lådor, 122x48x76. 
Mjukstängande lådor.

Vit 103.967.22    2.595:-

HEMNES högskåp med vitrindörr, 42x38x131. 2 flyttbara hyllplan.

Vit 203.966.46 1.295:-

HEMNES förvaringsbänk m handstång/4 krokar, 64x37x173. 
Sits H51 cm. Mjukstängande lock.

Vit 303.966.55 1.295:-

HEMNES vägghylla, 42x10x118.

Vit 003.966.47 499:-

HEMNES kommod, 60x47x83. Översta lådan är indelad
i fack. Knoppar ingår.

Vit 502.176.67 1.495:-

HEMNES kommod, 80x47x83. Översta lådan är indelad
i fack. Knoppar ingår.

Vit 202.176.64 1.795:-

HEMNES kommod, 100x47x83. Översta lådan är indelad i fack. 
Knoppar ingår.

Vit 902.176.65 2.195:-

HEMNES kommod, 120x47x83. Översta lådan är indelad
i fack. Knoppar ingår.

Vit 202.936.67 3.595:-

6



7



© Inter IKEA Systems B.V. 2015/2016.  Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Våra priser kan förändras. Se IKEA.se för aktuellt pris.

Version  JU
LY 2021


