
Alla produkter (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.

Köphjälp

Hyllor för alla behov
Med olika hyllor och konsoler har du flexibiliteten att skapa din egen 
personliga lösning som passar alla utrymmen. Från små till stora,
i udda utrymmen, på smala väggar eller över möbler. Hyllorna passar 
alla rum i hemmet, med undantag för våtrum, så känn dig fri att vara 
kreativ.

Säkerhet
Denna möbel ska förankras i vägg 
med medföljande beslag. Olika 
väggmaterial kräver olika typer av 
fästbeslag. Använd fästbeslag som 
passar väggarna i ditt hem, säljes 
separat. 

Bra att veta
Hyllorna har en max vikt om 10 kg 
när de stöds av två konsoler och 
20 kg när de stöds av tre. För att 
förhindra hyllplanet från att svikta, 
rekommenderar vi att använda 
tre konsoler till hyllplan med 120 
cm längd. 

Vägghyllor
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Vi vill att ditt hem skall vara en säker plats. Men i hemmet kan 
olyckor utsätta våra barn för fara. Tillsammans kan vi förhindra 
dessa olyckor och göra vårt hem till en säker plats för alla.

• Olika väggmaterial kräver olika skruvar/pluggar – därför 
medföljer dem inte konsolerna.

• Tänk på att olika väggmaterial tål olika belastning. Är du 
osäker så kontakta din lokala bygghandel. 

• Låt aldrig ditt barn klättra eller hänga på hyllorna.

Förankringsguide för vägg 

Väggmaterial:  Gipsvägg eller gips med 
träregel.  

Beslag: Fäst skruvarna direkt
i regeln. T ex en 5 mm träskruv från IKEA 
FIXA plugg och skruvsats.
 

Väggmaterial: Gipsvägg eller gips utan 
träregel.

Beslag: Plugg med skruv. T ex, en 8 mm 
plugg från IKEA FIXA plugg och skuvsats.

Väggmaterial: Murad vägg.
 

Beslag: Plugg med skruv. T ex, en 8 mm 
plugg från IKEA FIXA plugg och skuvsats.

Beslag för ihålig vägg: Expanderskruv.
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Mixa och matcha efter dina behov med hyllor och konsoler.
Vårt stora urval av storlekar och hyllor du kan kapa till den 
exakta längden du behöver, betyder att du kan hitta ett hyllplan 
som passar nästan alla utrymmen. Här visar vi några föslag.

Kombinationer

BURHULT/SIBBHULT vägghylla.
Yttermått: B59×D20×H20 cm.
Denna kombination 30:-

Vit 893.259.63

Artiklar för denna kombination
BURHULT hyllplan 59×20 cm, vit 1 st
SIBBHULT konsol 18×18 cm, vit 2 st

BERGSHULT/GRANHULT vägghylla.
Yttermått: B80×D20×H12 cm.
Denna kombination 199:-
Vit/förnicklad 392.908.24
Brunsvart/förnicklad 392.908.19

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 80×20 cm, vit eller brunsvart 1 st
GRANHULT konsol 20×12 cm, förnicklad 2 st

 
BERGSHULT/TOMTHULT vägghylla.
Yttermått: B80×D20×H27 cm.
Denna kombination 129:-
Vit/vit 794.183.21

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 80×20 cm, vit 1 st
TOMTHULT konsol 18×24 cm, vit 2 st

TRANHULT/KROKSHULT vägghylla.
Yttermått: B80×D20×H27 cm.
Denna kombination 199:-
Asp/svart 993.363.29
Vitlaserad asp/svart 393.363.32

Artiklar för denna kombination
TRANHULT hyllplan 80x20 cm, asp eller vitlaserad asp 1 st
KROKSHULT konsol 18×24 cm, svart 2 st
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Kombinationer

BERGSHULT/GRANHULT vägghylla.
Yttermått: B160×D20×H12 cm.
Denna kombination 363:-
Vit/förnicklad 292.909.33
Brunsvart/förnicklad 292.909.28

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 80×20 cm, vit, brunsvart 2 st
GRANHULT konsol 20×12 cm, förnicklad 2 st
GRANHULT skarvkonsol 20×12 cm, förnicklad 1 st

BERGSHULT/PERSHULT vägghylla. 
Yttermått: B120×D20×H30 cm.
Denna kombination från 249:-
Vit 392.907.01 249:-
Vit/förnicklad 792.907.04 279:-
Brunsvart/vit 292.907.11 249:-
Brunsvart/förkromad 892.907.08 279:-

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 120×20 cm, vit eller brunsvart 1 st
PERSHULT konsol 20×30 cm, vit eller förkromad 3 st

EKBY ALEX/RAMSHULT vägghylla med lådor.
Yttermått: B119×D29×H43 cm.
Denna kombination 534:-
Vit 392.909.56
Vit/svart 092.909.53

Artiklar för denna kombination
EKBY ALEX hylla med lådor 119×29 cm, vit 1 st
RAMSHULT konsol 20×30 cm, vit eller svart 3 st

BURHULT/SIBBHULT vägghylla.
Yttermått: B59×D20×H45 cm.
Denna kombination 50:-
Vit 093.260.99

Artiklar för denna kombination
BURHULT hyllplan 59×20 cm, vit 2 st
SIBBHULT konsol 18×18 cm, vit 4 st
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Kombinationer

BERGSHULT/PERSHULT vägghylla. 
Yttermått: B120×D30×H90 cm.
Denna kombination från 867:-
Vit 592.911.58 867:-
Vit/förkromad 692.911.67 957:-
Brunsvart/vit 692.911.53 867:-
Brunsvart/förkromad 792.911.62 957:-

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 120×30 cm, vit eller brunsvart 3 st
PERSHULT konsol 30×30 cm, vit eller förkromad 9 st

BERGSHULT/GRANHULT vägghylla.
Yttermått: B160×D30×H110 cm. 
Denna kombination 1.224:-
Vit/förnicklad 492.910.69
Brunsvart/förnicklad 092.910.66

Artiklar för denna kombination
BERGSHULT hyllplan 80×30 cm, vit eller brunsvart 4 st
BERGSHULT hyllplan 80×20 cm, vit eller brunsvart 2 st
GRANHULT konsol 30×12 cm, förnicklad 4 st
GRANHULT konsol 20×12 cm, förnicklad 4 st
GRANHULT skarvkonsol 30×12 cm, förnicklad 2 st

TRANHULT/SANDSHULT vägghylla.
Yttermått: B80×D30×H74 cm.
Denna kombination 537:-
Asp 693.363.35
Vitlaserad asp 093.363.38

Artiklar för denna kombination
TRANHULT hyllplan 80x30 cm, asp eller vitlaserad asp 3 st
SANSHULT konsol 18x22 cm, asp eller vitlaserad asp 6 st
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Alla delar och priser – hyllplan

 

BERGSHULT hyllplan, 120×30 cm. Tjocklek: 2.5 cm.
Komplettera med 2 eller 3 konsoler, placerade max 80 cm 
från varandra. Max. belastning 10 kg när hyllplanet bärs upp 
av 2 konsoler och max. belastning 20 kg när det bärs upp 
av 3 konsoler. BERGSHULT hyllplan har en fasad och en slät 
sida på långsidan, så du kan välja den sida du vill vända ut 
mot rummet beroende på vilken av de två olika stilarna som 
du gillar mest.
Vit 304.212.35 139:-
Brunsvart 804.262.83 139:-

TRANHULT hyllplan, 80×20 cm. Tjocklek: 2.4 cm. 
Komplettera med 2 konsoler, placerade minst  70 cm från 
varandra. Max. belastning 10 kg. TRANHULT hyllplan har en 
fasad och en slät sida på långsidan, så du kan välja den sida 
du vill vända ut mot rummet beroende på vilken av de två 
olika stilarna som du gillar mest. 
Asp 103.998.86 139:-
Vitlaserad asp 304.546.74 139:-

TRANHULT hyllplan, 120×30 cm. Tjocklek: 2.4 cm.
Komplettera med 2 eller 3 konsoler, placerade max 80 cm 
från varandra. Max. belastning 10 kg när hyllplanet bärs upp 
av 2 konsoler och max. belastning 20 kg när hyllplanet bärs 
upp av 3 konsoler. TRANHULT hyllplan har en fasad och en 
slät sida på långsidan, så du kan välja den sida du vill vända 
ut mot rummet beroende på vilken av de två olika stilarna 
som du gillar mest.
Asp 804.549.02 179:-
Vitlaserad asp 604.548.99 179:-

EKBY ALEX hyllplan med lådor, 119×29 cm. Höjd 11,5 cm. 
Komplettera med 3 eller 2 konsoler, placerade max 80 cm 
från varandra. Max. belastning 20 kg.
Vit 201.928.28 399:-

 

BURHULT hyllplan, 59×20 cm. Tjocklek: 1,5 cm.
Komplettera med 2 konsoler, placerade minst 50 cm
från varandra. Max. belastning 10 kg. 
Vit 804.000.42 20:-

BERGSHULT hyllplan, 80×20 cm. Tjocklek: 2.5 cm.
Komplettera med 2 konsoler, placerade minst 70 cm från 
varandra. Max. belastning 10 kg. BERGSHULT hyllplan har 
en fasad och en slät sida på långsidan, så du kan välja den 
sida du vill vända ut mot rummet beroende på vilken av de 
två olika stilarna som du gillar mest.  
Vit 704.212.38 99:-
Brunsvart 304.262.85 99:-

BERGSHULT hyllplan, 80×30 cm. Tjocklek: 2.5 cm.
Komplettera med 2 konsoler, placerade minst
70 cm från varandra. Max. belastning 10 kg. BERGSHULT 
hyllplan har en fasad och en slät sida på långsidan, så du 
kan välja den sida du vill vända ut mot rummet beroende på 
vilken av de två olika stilarna som du gillar mest.
Vit 404.000.44 109:-
Brunsvart 004.262.82 109:-

BERGSHULT hyllplan, 120×20 cm. Tjocklek: 2.5 cm.
Komplettera med 2 eller 3 konsoler, placerade max 80 cm 
från varandra. Max. belastning 10 kg när hyllplanet bärs upp 
av 2 konsoler och max. belastning 20 kg när hyllplanet bärs 
upp av 3 konsoler. BERGSHULT hyllplan har en fasad och en 
slät sida på långsidan, så du kan välja den sida du vill vända 
ut mot rummet beroende på vilken av de två olika stilarna 
som du gillar mest.
Vit 504.212.39 129:-
Brunsvart 604.262.84 129:-
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Alla delar och priser – konsoler

SANDSHULT konsol, 18×22 cm. Vändbar så den passar 
både 20 och 30 cm djupa hyllor, beroende på vilken sida av 
konsolen du väljer att montera hyllplanet. Skruvar för vägg-
fästning medföljer ej.
Asp 603.999.02 20:-
Vitlaserad asp 504.564.03 20:-

 
RAMSHULT konsol, 20×30 cm. Vändbar så den passar 
både 20 och 30 cm djupa hyllor, beroende på vilken sida av 
konsolen du väljer att montera hyllplanet. Skruvar för vägg-
fästning medföljer ej.
Vit 803.998.97 40:-
Svart 504.212.44 40:-

SIBBHULT konsol, 18×18 cm. 

Vit 104.177.34 5:-

TOMTHULT konsol, 18x24 cm. Vändbar så den passar både 
20 och 30 cm djupa hyllplan, beroende på vilken sida av 
konsolen du väljer att montera hyllplanet. Skruvar för vägg-
fästning medföljer ej.

Vit 403.998.99 15:-

KROKSHULT konsol, 18×24 cm. Vändbar så den passar 
både 20 och 30 cm djupa hyllor, beroende på vilken sida av 
konsolen du väljer att montera hyllplanet. Skruvar för vägg-
fästning medföljer ej.
Svart 403.999.03 30:-    

GRANHULT konsol, förnicklad. 2 st. Kapa hyllplanet till 
önskad längd och täcka den sågade kanten med GRANHULT 
konsol. Passar hyllplan med tjocklek 2.5 cm. Skruvar att 
montera konsolen på hyllplanet medföljer. Skruvar för vägg-
fästning medföljer ej.   
20×12 cm 504.305.35 100:-
30×12 cm 304.305.36 120:-

GRANHULT skarvkonsol, förnicklad. Om du vill ha en läng-
re hylla kan du sätta ihop två hyllplan med skarvkonsolen 
GRANHULT. Passar hyllplan med tjock-lek 2.5 cm. Skruvar 
att montera konsolen på hyllplanet medföljer. Skruvar för 
väggfästning medföljer ej. 
20×12 cm 004.305.33 65:-
30×12 cm 804.305.34 75:-

PERSHULT konsol, Passar hyllplan med tjocklek 2.5 cm. 
Skruvar att montera konsolen på hyllplanet medföljer. 
Skruvar för väggfästning medföljer ej.
20×30 cm
Vit 104.305.18 40:-
Förkromad 904.334.24 50:-

30×30 cm
Vit 203.998.95 50:-
Förkromad 204.334.27 60:-

Såhär kombinerar man hyllplan och konsoler
GRANHULT

konsol

20×12 cm

GRANHULT
konsol

30×12 cm

GRANHULT
 skarvkonsol

20×12 cm

GRANHULT
 skarvkonsol

30×12 cm

PERSHULT
konsol

20×30 cm

PERSHULT
konsol

30×30 cm

SANDSHULT
konsol

18×22 cm

RAMSHULT
konsol

20×30 cm

SIBBHULT
konsol

18×18 cm

TOMTHULT
konsol

18×24 cm

KROKSHULT
konsol

18×24 cm

BURHULT
hyllplan
59×20 cm

BERGSHULT
hyllplan
80×20 cm

BERGSHULT
hyllplan
80×30 cm

BERGSHULT
hyllplan
120×20 cm

BERGSHULT
hyllplan
120×30 cm  

TRANHULT
hyllplan
80×20 cm

TRANHULT
hyllplan
120×30 cm

EKBY ALEX
hyllplan med 
lådor
119×29 cm
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Alla delar och priser – vägghyllor

SVENSHULT vägghylla,* 60×20 cm. Höjd: 35 cm. 
Maxbelastning 10 kg. 
Vit 803.999.01 129:-
Guldfärgad 504.275.33 129:-

SVENSHULT vägghylla med förvaring,* 41×20 cm. Höjd: 
41 cm. Total max belastning 16 kg. Max belastning/hyllplan 
7 kg. Maxbelastning/fack 2 kg. 
Brunröd/vitlaserad ekeffekt 804.000.75 249:-

SVENSHULT vägghylla med förvaring,* 30×28 cm.
Höjd: 25 cm. Total belastning 10 kg. Max belastning/hyllplan 
5 kg. 
Mörkgrå/vitlaserad ekeffekt 404.177.37 149:-

GULLHULT vägghylla. 30×21 cm.
Höjd: 40 cm. Max belastning/hyllplan 5 kg. 
Svart/furu antikfärg 804.177.35    179:-

LACK vägghylla,* 30×26 cm. Tjocklek: 5 cm. Max belast-
ning 3 kg. Hyllan blir ett med väggen tack vare de dolda 
upphängningsbeslagen. Kombinera gärna med övriga 
produkter i serien LACK. 
Vit 502.821.77 49:-
Svartbrun 404.305.88 49:-
Vitlaserad ekeffekt 604.310.73 49:-

LACK vägghylla, * 110×26 cm. Tjocklek: 5 cm. Max. belast-
ning 3 kg beroende på väggtyp och infästning. Hyllan blir 
ett med väggen tack vare de dolda upphängningsbeslagen. 
Kombinera gärna med övriga produkter i serien LACK.
Vit 902.821.80 99:-
Svartbrun 401.036.33 99:-
Vitlaserad ekeffekt 603.835.19 99:-

LACK vägghylla,* 190×26 cm. Tjocklek: 5 cm. Max. belast-
ning 15 kg beroende på väggtyp och infästning. Hyllan blir 
ett med väggen tack vare de dolda upphängningsbeslagen. 
Kombinera gärna med övriga produkter i serien LACK.
Vit 502.821.82 149:-
Svartbrun 401.037.51 149:-
Vitlaserad effekt 203.835.21 149:-

LACK vägghylla,* 30×190 cm. Djup: 28 cm. Max. belastning 
när vägghyllan hänger horisontellt är 25 kg. När den hänger 
vertikalt är max. belastningen 3kg/hyllplan. Välj om du 
vill montera hyllan horisontellt eller vertikalt på väggen. 
Kombinera gärna med övriga produkter i serien LACK.
Vit 602.821.86 499:-
Svartbrun 804.305.91 499:-
Vitlaserad effekt 604.305.92 499:-

FJÄLLBO vägghylla,* 101×20 cm. Höjd: 21 cm. Max belast-
ning 15 kg. Kombinera gärna med övriga produkter i serien 
FJÄLLBO.
Svart 804.212.47 249:-

LIATORP vägg-/ramphylla,* 152×47 cm. Djup: 23 cm. Max 
belastning/hyllplan 15 kg. Kombinera gärna med övriga 
produkter i serien LIATORP.
Vit 601.165.97 1.295:-

HEMNES vägghylla,* 42×118 cm. Djup: 10 cm. 
Kombinera gärna med övriga produkter i serien HEMNES.
Vit 003.966.47 499:-

HEMNES vägg-/ramphylla,* 148x34 cm. Djup: 37 cm. 
Kombinera gärna med övriga produkter i serien HEMNES.
Svartbrun 202.972.17 995:-

* Skruvar för väggfästning medföljer ej.
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