
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.

LILLÅNGEN - helt perfekt för det lilla badrummet
Med badrumsserien LILLÅNGEN kan du utnyttja varje kvadrat-
centimeter i ditt badrum. Här finns tvättställ i olika bredder och 
djup, skåp med olika funktioner och öppna hyllor som gör att du 
kan mixa öppen och stängd förvaring. Till tvättställen medföljer 
olika tillbehör som ger dig extra plats för de badrumsartiklar som 
du använder allra mest. LILLÅNGEN gör ditt lilla badrum större 
än någonsin.

SKÖTSEL
Rengör möbeln med en trasa 
fuktad med vatten och eventu-
ellt lite milt rengöringsmedel. 
Eftertorka sedan med en ren, 
torr trasa. Vatten och annat spill 
ska omgående torkas av från 
möblerna för att undvika att 
fukt tränger in i materialet.

Tvättstället klarar de flesta 
hushållskemikalier, utom starka 
syror och starka baser. Använd 
därför aldrig skurpulver, stålull 
eller rengöringsmedel som är 
kalklösande, sura, alkoholhaltiga 
eller slipande. 

SÄKERHET
Möblerna måste fästas i
väggen. Montering och installa-
tion bör utföras av en
kvalificerad person. Kontrol-
lera 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 instal-
lationen, kontakta en behörig 
fackman. Eftersom väggmateri-
alen kan variera, medföljer inga 
fästbeslag. Kontakta en järnhan-
del för rådgivning om lämpliga 
fästbeslag för dina väggar.

Badrumsserie

LILLÅNGEN
KÖPHJÄLP



BRA ATT VETA

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

LILLÅNGEN serie är flexibel så du kan mixa och matcha ditt 
tvättställ med öppna hyllor eller som kombination.

När du bestämt vilket mått du vill ha är det dags att välja 
färg, du kan välja mellan vit, svartbrun eller vit/aluminium. 
Vit/aluminium finns inte tillgänglig i alla kombinationer.

2. LILLÅNGEN erbjuder riktigt smarta tvättställ som alla 
har en praktisk kant där du kan förvara dina viktigaste 
badrumsartiklar. Till de djupa tvättställen medföljer match-
ande accessoarer som till exempel tvålkopp, handduks-
hängare och bricka. Till den grundare modellen medföljer 
handdukshängare. Allt finns nära till hands.

IKEA tvättställ finns i olika storlekar och material. 
Tvättställen som passar till LILLÅNGEN är gjorda av porslin. 
Porslin är ett keramiskt material med en glaserad yta som 
är lätt att hålla ren. Ytan är mycket hållbar och reptålig.

Bottenventil och vattenlås medföljer alla tvättställ förutom 
TÄLLEVIKEN och TYNGEN där enbart vattenlås medföljer. 
ORREVIK bottenventil säljs separat. Vattenlåset kan anslu-
tas till både tvätt- och diskmaskin.

3. Vi erbjuder ett stort sortiment av tvättställsblandare. 
Alla, utom OLSKÄR, är försedda med en flödesriktare 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 energibesparande. Vanligtvis slår du på en kran genom 
att lyfta handtaget 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 kallstarts-
funktion frigörs endast kallt vatten vilket gör att du inte 
slösar på något varmvatten. Vill du ha varmvatten för du 
spaken till vänster sida.

4. Tvättställsskåpen ska förankras i väggen med eller utan 
ben. Väljer du att använda ben se till att du har rätt kom-
bination. Använd LILLÅNGEN ben 4-pack till skåpen som 
är 38 cm djupa och LILLÅNGEN ben 2-pack till de mindre 
skåpen som är 25 cm djupa. Benen säljes separat.

5. När du har kommit så här långt är det dags att välja 
högskåp, spegel och väggskåp, var för sig eller tillsam-
mans. De grunda väggskåpen ger dig en snabb överblick, 
medan högskåpen tar hand om handdukar, toalettpapper 
och andra skrymmande saker på bästa vis. Allt kan kombi-
neras både i bredd och höjd, möjligheterna är oändliga.

Fullända bilden med tillbehör från ENUDDEN, EKOLN 
och DYNAN, de är designade för att passa ihop med 
LILLÅNGEN. Mixa och matcha som du vill, och få en smart, 
funktionell och öppen förvaring på köpet! 
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KOMBINATIONER

Här kan du se några förslag på kombinationer utan 
tvättställsblandare. Välj det tvättställ som passar dig och 
och lägg sedan till den inredning du vill ha. Kom ihåg; om 
du inte hittar det du söker på denna sida kan du alltid kom-
binera din egen lösning, se sidan 4 och 5.

LILLÅNGEN 
Vit och svartbrun

41×41×77cm 61×27×78cm 61×41×77cm 61x41x72cm 61×41×77cm**

LILLÅNGEN 895:- 1.095:- 1.195:- — 1.495:-
TÄLLEVIKEN — — 895:- —

Du kan välja kombination 
med eller utan ben. Om du är 
osäker på hållfastheten i dina 
badrumsväggar rekommend-
erar vi att använda LILLÅNGEN 
ben.

LILLÅNGEN ben  
Rostfritt stål, vit

2-pack 150:- 4-pack 250:-
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** Avslutningshyllan finns i grå och vit.



Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått) 
 

ALLA DELAR OCH PRISER

LILLÅNGEN tvättställsskåp. Handtag och 1 flyttbart hyllplan 
ingår. 
1 dörr. 40×38×64.

Svartbrun 703.684.72 295:-
Vit 402.051.51 295:-

2 dörrar. 60×25×64.

Svartbrun 303.684.74 395:-
Vit 502.051.22 395:-

2 dörrar. 60×38×64.

Svartbrun 803.684.76 395:-
Vit 502.051.55 395:-

LILLÅNGEN tvättställsunderskåp med 2 dörrar. 
Handtag och 1 flyttbart hyllplan ingår. 
60×38×51.

Vit 201.377.14 395:-
Vit/aluminium 402.051.65 595:-

LILLÅNGEN ben. Ställbara plastfötter ger stabilitet och skydd 
mot golvfukt.

2-pack.

Vit H11-12cm 703.585.38 150:-
Rostfritt stål H16-17cm 003.267.63 150:-
4-pack.
Vit H11-12cm 303.585.40 250:-

Rostfritt stål H16-17cm 003.220.53 250:-

LILLÅNGEN tvättställ 1 ho i keramik. Bottenventil, vattenlås 
och tvättställstillbehör medföljer. 

41×41x13 001.354.19 600:-
61×41x13 301.354.32 800:-

LILLÅNGEN tvättställ 1 ho i porslin. Bottenventil, vattenlås 
och 2 krokar medföljer. 

62×27x14 802.066.53       700:-

TYNGEN tvättställ, i porslin. Vattenlås medföljer. Komplettera 
med ORREVIK bottenventil. 

51×40x13 202.976.27 400:-

TÄLLEVIKEN tvättställ, i porslin. Vattenlås medföljer. 
Komplettera med ORREVIK bottenventil. 

61×41x8 201.964.40 500:-

GUTVIKEN tvättställ för bänkskiva. Bottenventil och 
vattenlås medföljer.
29x39x10 903.549.59 500:-

  

OLSKÄR tvättställsblandare. Komplettera med ORREVIK 
bottenventil. Säljs separat. Höjd 12 cm.
Förkromad 702.177.51 195:-

PILKÅN tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 10 cm.
Förkromad, mässing 504.003.26 395:-

LILLSVAN tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 12 cm.
Förkromad, mässing 704.003.25 395:-

ENSEN tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 12 cm.

Förkromad 602.813.80 495:-

GRANSKÄR tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 16 cm.

Förkromad 602.030.90       695:-

RUNSKÄR tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 10 cm.
Förkromad 502.621.22 595:-

DALSKÄR tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 18 cm.

Förkromad 302.812.92 695:-
Rostfritt stålfärg 002.812.98 695:-

SVENSKÄR tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 15 cm.
Förkromad 802.994.21 695:-

LUNDSKÄR tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 25 cm.

Förkromad 402.400.17 895:-

HAMNSKÄR, tvättställsblandare. Bottenventil medföljer. 
Höjd 19 cm.

Svart 103.472.13 895:-

Mässing 503.472.06 895:-
Förkromad 803.430.75 895:-

HAMNSKÄR, tvättställsblandare hög. Bottenventil medföljer.
Höjd 32 cm.

Förkromad 603.430.57 895:-

VOXNAN tvättställsblandare, hög. Bottenventil medföljer.
Höjd 30 cm.

Förkromad 603.430.57 895:-

VISKAN bänkskiva, 62x40. Du kan placera tvättstället i mitten, 
till höger eller på vänster sida av bänkskivan.

Bambu (höjd 1,8) 303.548.44 450:-

Grå  (höjd 2) 303.548.01 250:-

LILLÅNGEN** väggskåp, 40×21×64. 2 flyttbara glashyllplan 
ingår.
Svartbrun 802.407.89 299:-
Vit 402.407.91 299:-

LILLÅNGEN spegel, 60×11×78. Maxbelastning stång 2 kg.

Svartbrun 702.049.42 350:-
Vit 502.049.43 350:-

LILLÅNGEN** spegelskåp, 2 flyttbara glashyllplan ingår. 

40×21×64.
Svartbrun 602.051.69 299:-

Vit 802.051.68 299:-

60×21×64 cm.
Svartbrun 002.051.72 399:-
Vit 202.051.71 399:-
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Garantin gäller tvättställsblandare och tvättställ. 
Läs mer i garantibroschyren eller på IKEA.se/
garanti.



STORJORM* spegelskåp 1 dörr, 40x21x64, med inbyggda 
LED-lampor. 2 flyttbara glashyllplan ingår. Fast intallation.
Vit  002.481.19 995:-

STORJORM* spegelskåp med 2 dörrar/inbyggd belysning,  
60x21x64. 2 flyttbara glashyllplan. Fast installation.
Vit 602.481.21 1.395:-

STORJORM* spegelskåp med 2 dörrar/inbyggd belysning, 
80x21x64. 2 flyttbara glashyllplan ingår. Fast installation.
Vit 802.481.20 1.695:-

STORJORM* spegel med intergrerad belysning, 80×60. 
IP 44. Kan hängas horisontellt eller vertikallt. Fast installation.
Vit 702.481.25 995:-

STORJORM* spegel Ø47 cm, med inbyggda LED- lampor. IP 44.

Vit 502.481.26 699:-

LILLÅNGEN** högskåp med spegeldörr, 30×21×179, 1 fast,
4 flyttbara hyllplan och 2 st hängare ingår. 

Svartbrun 902.050.83 995:-
Vit 102.050.82 995:-

LILLÅNGEN** högskåp, 30×38×179, 1 fast, 4 flyttbara hyll-
plan och 2 st hängare ingår. 
Svartbrun 702.050.79 899:-
Vit 602.406.72 899:-
Vit/aluminium frostat glas 302.050.81 995:-

LILLÅNGEN avslutningshylla. Kan monteras på både vänster 
och höger sida av spegelskåpet LILLÅNGEN för öppen förvaring 
av det du behöver nära till hands.

19×19×64 
Grå 903.548.60 200:-
Vit 702.110.37 200:-

19×19×179 
Vit 902.066.57 400:-

LILLÅNGEN skåp för tvättmaskin, 64×38×195, 2 hand-
dukshängare och 2 flyttbara hyllplan ingår. Frihöjd under möblen
92 cm.

Vit 002.060.96 799:-

 

LILLÅNGEN tvättskåp, 40×38×179. 2 tvättkorgar, 2 hyllplan
och 2 krokar ingår.

Vit 102.062.46 899:-

LILLÅNGEN** väggskåp med 1 dörr, 30×12×125, 2 flyttbara 
hyllplan ingår.
Svartbrun 503.966.35 399:-
Vit 103.966.37 399:-

ALLA DELAR OCH PRISER
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)
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Garantin gäller tvättställsblandare och tvättställ. 
Läs mer i garantibroschyren eller på IKEA.se/
garanti.

*LED-Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.
LED-livstid ca 20.000 timmar.
**Dörren kan monteras till vänster eller höger.



ALLA DELAR OCH PRISER

DYNAN påbyggnadshylla, 40×27×40.

Vit 003.236.46    100:-

DYNAN skåp med dörr, 40×27×54.

Vit 503.181.76    249:-

DYNAN öppen förvaring, 70×20×189. Passar perfekt ovanför 
toalettsitsen för extra förvaring i ett trångt utrymme.

Vit 103.181.78    399:-

DYNAN hylla, 40×27×96. Kompletera med DYNAN 
påbyggnadshylla. 

Vit/bambumönstrad 203.181.68    329:-

DYNAN hylla med handduksstång. Kompletera med DYNAN 
påbyggnadshylla. 40×27×108.

Vit 003.181.69    249:-

DYNAN vägghylla, 40×15×40. Ett litet beslag medföljer som 
gör att du kan sätta ihop flera hyllsektioner i bredd.

Vit 603.236.48    150:-

BOLMEN badrumspall, 44×35×25. Max belastning 150 kg.

Vit 602.651.63 49:-
Blå 902.913.30 49:-

ENUDDEN spegel, 40x58. Kan hängas vertikalt eller horison-
tellt.
Vit 502.431.62 149:-

ENUDDEN hängare för dörr, 35×8×13. Hängs på dörrens 
ovankant och hjälper dig att förvandla outnyttjat utrymme till en 
förvaringsplats för badrockar och väskor.

Vit 602.516.65 39:-

ENUDDEN toalettborste, Ø10, höjd 48. Borsten är utbytbar, 
när den är utsliten kan du behålla skaftet och komplettera med 
utbytesborsten HEJAREN som säljes separat.

Vit 301.972.60           49:-

ENUDDEN toalettrullehållare, 14×6×4.

Vit 202.882.70          20:-

ENUDDEN mugg, Ø8, höjd 11.

Vit 002.638.12          15:-

ENUDDEN tvålpump, Ø8, höjd 18.

Vit 102.638.16          20:-

ENUDDEN handdukshängare, 4 knoppar, 27×4×5.

Vit 802.037.96          29:-

ÖSTANÅ takspot*, höjd 21. Godkänd för IP21. Ljuskälla säljs 
separat. 

Vit 702.285.04 299:-

ÖSTANÅ vägglampa*, 6×15×18. Godkänd för IP44. Ljuskälla 
säljs separat. 

Vit 502.285.76 149:-

GÅSGRUND plafond*, opalvit. Godkänd för IP44. Ljuskälla säljs 
separat.              

Ø30, höjd 11 402.238.57 299:-

ÖSTANÅ LED skåp/väggbelysning, 36×12×6. Godkänd för 
IP44. Inbyggd LED ljuskälla. Lamporna kan inte bytas ut. LED-
livstid ca 25.000 timmar.

Vit 602.285.14       299:-

GODMORGON LED skåp/väggbelysning, Godkänd för IP44. 
Inbyggd LED ljuskälla. Aluminium. Lamporna kan inte bytas ut.
LED-livstid ca 25.000 timmar.

60×13×3 202.508.99       499:-
80×13×3 102.509.13       699:-

LAKENE LED inbyggnadsspot, Ø9, D6. Godkänd för IP44. 
Inbyggd LED ljuskälla. Lamporna kan inte bytas ut. Ej dimbar. 
LED-livstid ca 25.000 timmar.
Opalvit 903.322.41 39:-

                               * I denna ljusarmatur kan lampor i följande energiklasser 
                               användas A++ till D

 
Bredd x Djup x Höjd i cm.
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Garantin gäller tvättställsblandare och tvättställ. 
Läs mer i Garantibroschyren eller på IKEA.se/
garanti.
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