
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 Internet. Alla delar kräver 
montering.

Smarta möbler för en bra start 
SUNDVIK serien har ett traditionellt, klassiskt utseende och smarta 
funktioner, som t ex avtagbar sida och  justerbar höjd för spjälsängen 
(testade enligt de strängaste säkerhetsstandarderna i världen!) Så 
medan serien är till för barn mellan 0 och 7 så kommer även vuxna att 
gilla den.
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SKÖTSEL 
Torka först av med en fuktig 
trasa och ett milt rengörings-
medel. Torka sen med en ren, 
torr trasa. 

SÄKERHET
Våra barnmöbler och leksaker är 
testade och utsatta för riskan-
alyser för att säkerställa att de 
uppfyller de tuffaste kraven 
i alla länder där IKEA produkter 
säljes. Detta betyder, till 
exempel, att våra spjälsängar 
uppfyller följande krav:
• Stabil, hållbar konstruktion. 
• Avståndet mellan spjälorna 

är konstruerade för optimal 
säkerhet (barnet kan inte 
fastna med huvudet mellan 
två spjälor).

• Kraftig sängbotten.
• Rundade hörn och kanter. 
• Inga små delar kan lossna 

eller plockas av vilket minskar 
risken för kvävning.

• Spjälsängsbotten har bra 
ventilation med god luftcirku-
lation.

• Giftfria material och ytbe-
handling.

Barn gör inte alltid som man 
förväntar sig. De klättrar och
leker på sätt som kan vara 
svåra att förutse. Använd därför 
alltid de medföljande tippskydden 
och fäst möbler som är högre än 
60 cm ordentligt i väggen. 

För ditt barns säkerhet; använd 
samma mått på spjälsäng och 
madrass för att undvika hål som 
barnets huvud kan fastna i.

Alla våra skötbord uppfyller 
IKEA säkerhetskrav för att 
minimera risken för skador på 
ditt barn, som t ex fallskador. 
Lämna aldrig ditt barn ensamt 
på skötbordet.
 

SUNDVIK 



Du kan montera bort en spjälsida när barnet blir större och 
själv kliver i/ur spjälsängen.
Uppfyller Europastandard EN 716-1.

Sängen kan anpassas för att förhindra ditt barn från skador 
till följd av att barnet försöker ta sig i och ur sängen på 
egen hand. Sängbotten kan monteras i två olika höjdlägen 
så när barnet börjar röra på sig mer kan du sänka botten.

SÅ HÄR GÖR DU

ALLA DELAR OCH PRISER 
Bredd × Djup × Höjd i cm. (Yttermått)
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Alla möbler högre än 60 cm ska förankras i väggen.

SUNDVIK skötbord/byrå, 79×51/87×99/108.
Skötbordet har ett långt liv, eftersom du enkelt kan 
förvandla det till en byrå när ditt barn har lämnat 
blöjåldern. Bekväm höjd för att byta på din baby. 
Praktisk förvaring nära till hands; du kan alltid hålla en 
hand på din baby. Utdragsstopp; lådorna kan inte dras 
ut helt och falla ner på fötterna. 
Vit 902.567.27 1.495:-

SUNDVIK spjälsäng, (67×85×125). Madrassmått 
60×120. Sängbottnen kan monteras i två olika höjder. 
En spjälsida kan monteras bort när barnet blir större 
och själv kliver i/ur sängen. Ditt barn kan sova både 
tryggt och bekvämt eftersom de slitstarka materialen 
i spjälsängsbottnen har testats för att ge kroppen rätt 
stöd. Spjälsängsbottnen har bra ventilation med god 
luftcirkulation vilket gör att ditt barn får ett behagligt 
sovklimat. 
Svartbrun 302.485.61 995:-
Vit 002.485.67 995:-

SUNDVIK barnstol, 28×29×55, sitshöjd 55.

Svartbrun 302.107.75 149:-
Vit 601.963.58 149:-

 

SUNDVIK skolbänk, 58×45×55. Ett bra skrivbord för 
att rita, studera, läsa eller syssla med hobby som även 
får plats i små utrymmen. Det justerbara lockstödet 
hindrar locket från att oavsiktligt slå igen och skada 
små fingrar eller händer. Förvaringsutrymme under 
det uppfällbara locket med ett stort fack som passar 
A3-papper och ett mindre för pennor. 
Vit 402.017.37 399:-

SUNDVIK barnbord, 76×50×50 cm. 

Svartbrun 902.107.77 299:-
Vit 102.016.73 299:-

SUNDVIK utdragbar säng, (91×137-207×80). 
Madrassmått 80×200. Utdragbar säng som kan för-
längas i takt med att barnet växer. Ribbottnen LURÖY 
är inräknad i priset, men plockas separat. 
Madrass och sängkläder säljes separat. 

Svartbrun 590.416.59 1.495:-
Vit 490.460.68 1.495:-

SUNDVIK barngungstol, 37×69×57, sitshöjd 29.
Att gunga utvecklar balanssinnet och hjälper hjärnan 
att sortera sinnesintrycken.
Vit 802.017.40 349:-

SUNDVIK klädskåp 80×50×171. Tillräckligt djup för 
vuxengalgar. Mjukstängande dörrar. 1 hyllplan och
1 klädstång medföljer. 
Svartbrun 102.697.00 1.795:-
Vit 102.696.96 1.795:-


