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införmation. För mer detaljerad produktinförmation, se prislappen och IKEA.se. Alla delar kräver montering.

KÖPHJÄLP

Barns sömn +3 år
sängar, madrasser och tillbehör

Dags för en ny säng? 
Barn sitter aldrig still: de lär sig nya saker, experimenterar och leker. Därför behövs en 
säker plats där de kan vila och sova medan de bearbetar alla intryck från en aktiv dag.
I den här åldern har nog barnen växt ur spjälsängen, men en säng för vuxna är alldeles 
för stor. Då passar en barnsäng perfekt. Precis rätt storlek för att den ska kännas mysig 
och trygg.
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Liksom IKEA-madrasser för vuxna är våra barnmadrasser väl 
ventilerade för att hålla madrassen fräsch. De flesta av våra 
madrassöverdrag är tvättbara. 

Våra barnmadrasser finns i olika komforter. En madrass måste 
vara tillräckligt fast för att ge ett bra stöd hos växande krop-
par, men mjukt ovanpå. Alla våra madrasser är tillverkade av 
hållbara material. Fria från kemikalier och välventilerade, bidrar 
dem till ett hälosamt sovklimat för ditt barn.

Här är några saker att tänka på för att hitta rätt madrass till ditt barn:

1. Skum eller resårer?  
Vi erbjuder olika madrasser. Besluta om du vill ha ett skum 
eller en resårmadrass till ditt barn det hjälper dig att mini-
mera ditt val. 

2. Budget 
Vi har madrasser som passar alla plånböcker - från enkla ma-
drasser till madrasser tillverkade av högkvalitativt material. 
Men du kan vara säker på att var och en av dem är utfor-
made med ditt barns säkerhet och hälsosamma sömn som 
första prioritet. Vi kompromissar aldrig med barns säkerhet. 
 

3. Individuella behov 
Storlek: skall du köpa en madrass till en utdragbar säng eller 
en juniorsäng? Eftersom den utdragbara sängen “växer” med 
barnet i tre steg kommer madrassen i tre delar: lägg bara till 
en del när du förlänger sängen. Tid: Hur många år tror du att 
barnet ska använda madrassen? Om du vill använda samma 
madrass från det att barnet är litet ger en tjockare och tålig-
are madrass bättre stöd när barnet växer.

4. Välj madrass 
På följande sidor hittar du samtliga barnmadrasser som vi 
erbjuder samt detaljerade fakta om dem. 
 
Luftcirkulation:  Alla barnmadrasser ger bra luftcirkula-
tion tack vare material som äggkartongsskum eller pocket-
resårkonstruktion.

Madrasser

SÅ VÄLJER DU MADRASS
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Skötsel och rengöring

Överdrag
Alla våra madrasser har överdrag som är lätta att hålla rena 
och fräscha med enkel skötsel. Alla våra överdrag är mjuka mot 
barnets hud.

Madrass 
Vädra madrassen regelbundet så håller den sig fräsch.

Får ej vattentvättas Maskintvätt 
 40°C

Maskintvätt
60°C

Klorblekmedel får
ej användas

Får ej torktumlas Torkas plant

Får ej strykas Stryk med låg tem-
peratur
max. 100°C

Stryk med medel
temperatur
max 150°C

Får ej kemtvättas
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En säng som växer. Justerbar längden när ditt  barnet växer. 
På IKEA, säger vi sängen “växer med ditt barn”, bredden förblir 
densamma, men längden kan justeras. För ett litet barn är en 

liten, mysig säng en trygghet efter flytt från spjälsängen. Och 
eftersom en utdragbar säng är som att ha tre storlekar i en
är det också ett bra miljöval.

Utdragbara sängar
Lämplig för barn +3 år.

MINNEN utdragbar säng, 80×200 cm. Sängen kan dras ut 
från 80×135, 80×170 och 80×200 cm allt eftersom ditt barn 
växer. Ribbor av massivt trä som ger fast liggkomfort ingår.

Vit 291.239.58 1.295:-
Svart 391.246.22 1.295:-
Ljusrosa 794.188.06 1.295:-

SUNDVIK utdragbar säng, 80×200 cm. Sängen kan dras 
ut från 80×135, 80×170 och 80×200 allt eftersom ditt barn 
växer. LURÖY ribbotten ingår i priset men plockas separat.

Vit 490.460.68 1.495:-
Grå 494.215.08 1.495:-

SMUSSLA avlastningsbord/hylla, Den här lilla prisvärda 
möbeln är en trogen sängkompis som kan växla skepnad 
och växa i takt med ditt barn – från boklåda, till sängbord 
och vidare som praktisk hylla vid skrivbordet.

Vit 904.694.89 299:-

SLÄKT utdragbar säng, 80x200 cm. Sängen kan dras ut 
från 80×135 cm till 80×170 cm och 80×200 cm, så det växer 
med ditt barn. Ribbottnen LURÖY ingår i priset, men plockas 
separat. Du kan enkelt byta uttryck på sängen genom att 
välja en annan färg på huvudgaveln.

Vit 193.264.28 1.195:-
Vit/björk 693.266.09 1.195:-

BUSUNGE utdragbar säng, 80×200 cm.  Sängen kan dras 
ut från 80×135 cm till 80×170 cm och 80×200 cm, så det 
växer med ditt barn. Ribbor av massivt trä som ger fast 
liggkomfort ingår

Vit 703.057.00 1.695:-
Ljusrosa 902.290.17 1.695:-
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LÖVA sänghimmel. Kan monteras på väggen ovanför en 
säng, fåtölj, osv. Filtrerar ljuset och skapar en stämning utan 
att mörklägga. För säkerhetens skull stängs sänghimlen 
med kardborrband som är lätt att öppna.

Grön 903.384.03 99:-

SUFFLETT sängtält. Anpassat för användning med 70, 80 
och 90 cm breda sängar. Används ej till spjälsäng.

Grön 803.324.73 130:-
Rosa 803.324.68 130:-

LEN sänghimmel. Med en sänghimmel över vaggan, spjäl-
sängen eller sängen skapar du en sagolik och rofylld plats 
som gör barnrummet extra mysigt. Här kommer ditt barn 
att sova som en prins eller prinsessa.
Vit 804.649.01 79:-

Tillbehör
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En madrass – tre delar. Den vändbara madrassen växer med ditt 
barn. Varje madrass bestå av tre delar, en lång och två korta.
De korta delarna lägger du enkelt till vid sängens fotända efter-
hand som ditt barn växer.

Madrasser för utdragbara sängar
Lämplig för barn +3 år.

Tvättråd

    
PLUTTEN skummadrass för utdragbar säng. Enkel och säker. Den här madrassen 
har samma, släta, mjuka yta på båda sidor. Du kan enkelt vända på den om du vill. 
Överdraget kan torkas av men det går inte att ta av. Tjocklek 7cm. Rullpackad.

80×200 cm 503.393.91 399:-
 

Tvättråd
Överdrag:

     
VIMSIG skummadrass för utdragbar säng. Mjuk och välventilerad med bra stöd. Du 
kan välja olika komfort till ditt barn eftersom polyuretanskummet har två olika ytor. 
Den äggkartongsformade ytan har en mediumfast komfort och den släta ytan har 
en fastare komfort. Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin i 40°C. Barnsäker 
dragkedja gör att barnet inte kan öppna klädseln. Tjocklek 10 cm

80×200 cm 403.393.82 649:-

Tvättråd
Överdrag:

     
INNERLIG resårmadrass för utdragbar säng. Bonellresårer, skyddande skum och  
filtstoppning. Den långa madrassdelen har bonellresårer och skyddande skum. Det 
gör att madrassen behåller sin komfort längre, luften cirkulerar bättre, vilket ger 
bättre ventilation och ett fördelaktigt sovklimat. Skyddande skum och filtstoppning i 
de två korta madrassdelarna ger ökad komfort och hållbarhet. Barnsäker dragkedja 
gör att barnet inte kan öppna klädseln. Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin 
i 60°C. Tvätta överdraget ut och in med dragkedjan stängd. Tjocklek 12 cm.

80×200 cm 903.393.89 899:-

Tvättråd
Överdrag:

     
NATTSMYG. Flexibel och praktisk. Tryckavlastande kallskum som följer ditt barns 
kropp och ger ett skönt stöd. Ett praktiskt handtag gör madrassen smidig att bära – 
och att vända när du ska bädda. På förlängningsdelarna finns kardborreband som 
håller dem på plats när du ska bädda. Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin
i 60°C. Tvätta överdraget ut och in med dragkedjan stängd. Tjocklek 9 cm.

80×200 cm 403.393.77 1.095:-

Tvättråd
Överdrag:

     
Förvaringspåse:

    
ÖMSINT.  Följer barnets kropp perfekt. Individuellt inkapslade pocketresårer 
omslutna av ett generöst lager tryckavlastande skum följer ditt barns kropp precist 
och ger stöd som behövs för god, säker sömn. Skyddande skum och filtstoppning ger 
ökad komfort och hållbarhet. En hållbar madrass som kan användas under en längre 
tid. På förlängningsdelarna finns kardborreband som håller dem på plats när du ska 
bädda. Du kan förvara madrassens förlängningsdelar i den medföljande tygpåsen. 
Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin i 60°C. Tvätta överdraget ut och in med 
dragkedjan stängd. Tjocklek 12 cm.

80×200 cm 103.393.88 1.295:-
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Juniorsängar
Lämplig för barn +3 år.

Juniorsängar har rundade kanter och smala mellanrum mel-
lan springorna så att barnet inte kan fastna. Som alla IKEA-

barnsängar är sängbotten ventilerad och det finns inga små 
delar som kan lossna.

KRITTER sängstomme, 70×160. Massivt trä. Stödbrädan 
90×7,5 ser till att barnet inte ramlar ur sängen. LURÖY rib-
botten ingår i priset men plockas separat.

Vit 691.854.35 899:-

SNIGLAR sängstomme med stödbräda, 70×16. Massivt trä. 
Stödbrädan 90×7 ser till att barnet inte ramlar ur sängen. 
LURÖY ribbotten ingår i priset men plockas separat.

Bok 191.854.33 399:-

Madrasser för juniorsängar

LÖVA sänghimmel. Kan monteras på väggen ovanför en 
säng, fåtölj, osv. Filtrerar ljuset och skapar en stämning utan 
att mörklägga. För säkerhetens skull stängs sänghimlen 
med kardborrband som är lätt att öppna.

Grön 903.384.03 99:-

SUFFLETT sängtält.  Anpassat för användning med 70, 80 
och 90 cm breda sängar. Används ej med spjälsäng.

Gön 803.324.73 130:-
Rosa 803.324.68 130:-

LEN sänghimmel. Med en sänghimmel över vaggan, spjäl-
sängen eller sängen skapar du en sagolik och rofylld plats 
som gör barnrummet extra mysigt. Här kommer ditt barn 
att sova som en prins eller prinsessa. 

Vit 804.649.01 79:-

Tvättråd
Överdrag:

     
UNDERLIG, skummadrass för juniorsäng. Du kan välja olika komfort till ditt barn 
eftersom  madrassen har två olika ytor. Den äggkartongsformade ytan har en 
mediumfast komfort och den släta ytan har en fastare komfort. Mjuk och välven-
tilerad med bra stöd.  Barnsäker dragkedja gör att barnet inte kan öppna klädseln 
Överdraget är lätt att ta av och tvätta i maskin i 60°C. Tvätta överdraget ut och in med 
dragkedjan stängd. Tjocklek 10 cm.

70×160 cm 303.393.92 449:-

Lämplig för barn +3 år.

Tillbehör
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KURA vändbar säng

Låt det äldre barnet sova upp och ner! Den låga barnsängen 
KURA passar de mindre barnen. Sedan “växer” den när du 
vänder den upp och ner! Då blir det plats för kojbygge och lek 
undertill.

Denna säng är platsbesparande och växer med ditt barn: När 
barnet blir äldre och har fler och fler leksaker och aktiviteter gör 
utrymmet under sängen plats för dem.

STICKAT sängficka 39×30 cm. Smidig förvaringslösning 
som du kan hänga på kanten på våra barnsängar. Ska inte 
hängas på spjälsängar.

Grön 402.962.93 39:-
Rosa 902.962.95 39:-
Svart 803.783.38 39:-

MÖJLIGHET sängficka 75×27 cm. Med den här sängfickan 
kan ditt barn alltid ha hörlurarna, favoritboken och mobilen 
nära till hands. Passar till alla våra barnsängar och är enkel 
att hänga över sängkanten eller någon av gavlarna.

Blå 804.213.89 59:-

KURA vändbar säng, 90×200 cm. När man vänder sängen 
upp och ner förvandlas den från en låg till en hög säng. 
Madrassens totala tjocklek får vara max 12,7 cm. Ribbotten 
ingår. 

Vit/furu 802.538.09 1.495:-

KURA sängtält. Passar sängen både i lågt och högt läge. 
Att fästa sängtältet på sängen är snabbt och enkelt gjort, 
men kanske ändå inget du gör precis före läggdags. 

Turkos 402.965.99 150:-
Rosa 103.112.28 150:-

KURA sängtält. En sänghimmel skapar integritet och en 
rum-i-rum känsla. Under det här sängtältet sover ditt barn 
tryggt omgiven av en hel värld med spännande dinosaurier. 
Stora, tuffa kompisar som vaktar och skyddar mot monster 
och andra faror som lurar i mörkret. Obs! Fungerar bara 
med KURA vändbar säng.

Dinosaurie 204.642.11 300:-

Lämplig för barn 3-6 år med madrassen i nedre sängposition
Lämplig för barn +6 år med madrassen högst upp, som en loftsäng

Tvättråd
Överdrag:

    
MOSHULT skummadrass. Vit. En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen. Storleken 90×200 är godkänd för barn. Madrassen har en barnsäker 
dragkedja utan dragmekanism som eliminerar smådelar och gör att den inte kan 
öppnas av barn. Lätt att hålla ren eftersom överdraget går att tvätta i maskin. Lätt att 
ta med hem eftersom madrassen är rullpackad. Tjocklek: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 499:-

Tvättråd
Överdrag:

    
MALFORS skummadrass. Vit. En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen. Storleken 90×200 cm är godkänd för barn. Madrassen har en barn-
säker dragkedja utan dragmekanism som eliminerar smådelar och gör att den inte 
kan öppnas av barn. Lätt att ta med hem eftersom madrassen är rullpackad. Lätt att 
hålla ren eftersom överdraget går att tvätta i maskin. Tjocklek: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 695:-

Madrasser för KURA vändbar säng
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Förvaringssängar och utdragbara sängar

Utdragbar säng, kallas också undersäng, På hjul är den perfekt 
för att göra det bästa av ett litet utrymme. Den glider lätt in-

under sängen. Vissa IKEA-sängar har platsbesparande förvaring 
inbyggd i sängen.

Lämplig för barn +3 år

SLÄKT sängstomme, 90×200 cm. Denna sängstomme kan 
kombineras med SLÄKT undersäng med förvaring eller 
SLÄKT förvaringslåda med hjul. Ribbottnen LURÖY ingår i 
priset, men packas separat. 

Vit 792.277.55 995:-

SLÄKT sängram med undersäng och förvaring, 
90×200 cm. Undersängen skapar en extra sovplats under 
SLÄKT sängstomme. Undersängen är perfekt att rulla ut när 
kompisen ska sova över och i de 2 förvaringslådorna ryms 
både sängkläder och leksaker. Madrassen i undersängen får 
vara max. 10 cm hög. Ribbottnen LURÖY ingår i priset, men 
plockas separat. 

Vit 892.277.31 2.795:-

SLÄKT sängram med 3 förvaringslådor, 90x200 cm. Säng
med en 3 rymliga förvaringslådor på hjul som du kan flytta 
efter behov och även använda som bord. Med ett tidlöst 
utseende som kan växa med ditt barn.

Vit 893.860.70 2.492:-

SLÄKT sängstomme med förvaring och ribbotten, 90×200 
cm. En tonårings dröm. En skön säng med massor av för- 
varing som sväljer allt från t-shirts till hobbyprylar och, 
inte minst, smutstvätt. Allt på en liten yta och på bekvämt 
avstånd från kudden.
Vit 292.919.562 2.495:-

Tillbehör
SLÄKT förvaringslåda med hjul, 62×62×36 cm. Passar 
under SLÄKT sängstomme och det är lätt att flytta den tack 
vare hjulen. Du kan förvara saker i den utdragbara lådan.

Vit 803.629.74 499:-

SLÄKT puff/madrass, vikbar, 62×48×36 cm.
Barn älskar att vara på en mjuk madrass på golvet – och den 
här är perfekt att busa, slappa eller hänga på med vänner. 
När det är dags att städa viker ni bara ihop den och stuvar 
in den under sängstommen SLÄKT. Perfekt att ta fram när 
kompisen ska sova över.

Grå  103.629.63 699:-

SMUSSLA avlastningsbord/hylla, Den här lilla prisvärda 
möbeln är en trogen sängkompis som kan växla skepnad 
och växa i takt med ditt barn – från boklåda, till sängbord 
och vidare som praktisk hylla vid skrivbordet.

Vit 904.694.89 299:-

LÖVA sänghimmel. Kan monteras på väggen ovanför en 
säng, fåtölj, osv. Filtrerar ljuset och skapar en stämning utan 
att mörklägga. För säkerhetens skull stängs sänghimlen 
med kardborrband som är lätt att öppna.

Grön 903.384.03 99:-

SUFFLETT sängtält. Anpassat för användning med 70, 80 
och 90 cm breda sängar. Används ej med spjälsäng.

Grön 803.324.73 130:-
Rosa 803.324.68 130:-

LEN sänghimmel. Med en sänghimmel över vaggan, spjäl-
sängen eller sängen skapar du en sagolik och rofylld plats 
som gör barnrummet extra mysigt. Här kommer ditt barn 
att sova som en prins eller prinsessa 

Vit 804.649.01 79:-

Tillbehör
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1. Sängstomme med utrymme under för förvaring eller en 
under-säng med förvaring.

2. Rundade hörn och kanter.
3. LURÖY ribboten ingår i priset, men plockas separat.
4. Förvaringen har lådor för dina saker och är lätt att dra ut då 

den är på hjul.
5. Puffen/vikbar madrass kan vikas ut på många olika sätt för 

att umgås eller läggas platt på golvet som en madrass.

Bra att veta

1

2

5

4
3
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Våningssängar och loftsängar
Lämplig för barn från 6 års ålder

Våningssängar har plats för två barn – en nedre och en övre 
säng. Loftsängar har plats för ett barn, med utrymme nertill
för förvaring, lek och studier. Endast barn över 6 år rekommen-
deras sova i övre delen. Övre sängen har ett skyddsräcke för 

säkerheten. Skyddsräcket förlorar sin funktion om madrassen 
är för hög i övre sängen. Så använd en madrass som är i rätt 
tjocklek för en loftsäng eller i övre delen av våningssängen.

Loftsängar
SMÅSTAD loftsängsstomme/skrivbord/förvaring, 
90×200 cm. Ett extra rum är inte alltid enkelt att trolla fram 
när utrymmet är begränsat. Det handlar mer om hur du 
använder ytan. Här finns plats för att sova, plugga, förvara, 
leka och mysa – på bara 2m2.
Vit 093.920.94 3.990:-

TUFFING loftsängsstomme 90×200 cm. Du kan använda 
utrymmet under sängen till förvaring, skriv- eller sittplats. 
Ribbotten ingår.

 902.994.49 1.095:-

VITVAL loftsängsstomme, 90×200 cm. Det är detaljerna 
som gör den här loftsängen unik. Mjuka former, stadig 
stege och stödsidor av tyg med gula accenter. Dessutom 
kan du pimpa den med bäddtextilier och accessoarer från 
serien MÖJLIGHET. 
Vit/ljusgrå 104.112.42 1.795:-

VITVAL arbetsskiva 95×45 cm. Med den här arbetsskivan 
kan du enkelt skapa en skrivplats under loftsängen VITVAL. 
Stödbenet gör den stadig och håltavlan kan du pimpa med 
accessoarer från serien SKÅDIS. Hålen passar perfekt.
Vit 404.114.10 500:-

VITVAL loftsängsstomme och arbetsskiva, 90×200 cm. 
Det är detaljerna som gör den här loftsängen unik. Mjuka 
former, stödsidor av tyg och arbetsskiva med praktisk hål-
tavla. Dessutom kan du pimpa den med accessoarer från 
serierna MÖJLIGHET och SKÅDIS. 
Vit/grå   693.025.66 2.295:-

Våningssängar
TUFFING våningssäng, 90×200 cm. En bra lösning för 
dig med begränsad yta. Eftersom sängen är lägre är den 
enklare att bädda. Ribbotten ingår.

Mörkgrå 002.392.33 1.195:-

MYDAL våningssäng, 90×200 cm. Stegen kan monteras 
på höger eller vänster sida. Gjord av massivt trä som är ett 
slitstarkt och levande naturmaterial. En bra lösning för dig 
med begränsad yta. Ribbotten medföljer.

Furu 001.024.52 1.495:-

STICKAT sängficka, 39×30 cm. Smidig förvaringslösning 
som du kan hänga på kanten på våra barnsängar. Ska inte 
hängas på spjälsängar..

Grön 402.962.93 39:-
Rosa 902.962.95 39:-
Svart 803.783.38 39:-

MÖJLIGHET sängficka, 75×27 cm. Med den här sängfickan 
kan ditt barn alltid ha hörlurarna, favoritboken och mobilen 
nära till hands. Passar till alla våra barnsängar och är enkel 
att hänga över sängkanten eller någon av gavlarna.

Blå 804.213.89 59:-

VITVAL våningssäng, 90×200 cm. Mjuka former och stöd-
sidor av tyg. Det är detaljerna som gör den här våningssän-
gen unik. Perfekt när du behöver plats för två, men har ont 
om plats.
Vit/ljusgrå 804.112.72 1.995:-

VITVAL undersäng, 90×200 cm. Med den här undersän-
gen kan du snabbt trolla fram en extra sovplats jämte 
våningssängen VITVAL.
Vit 104.483.25 500:-

VITVAL våningssängstomme med undersäng, 90×200 
cm. Det är detaljerna som gör den här våningssängen unik. 
Mjuka former, stödsidor av tyg – och en undersäng som kan 
rullas fram när kompisen ska sova över.
Vit/ljusgrå 193.029.222 2.495:-
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Madrasser för våningssängar och loftsängar

Tvättråd
Överdrag:

    
MOSHULT skummadrass. Vit. En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen. Storleken 90×200 är godkänd för barn. Madrassen har en barnsäker 
dragkedja utan dragmekanism som eliminerar smådelar och gör att den inte kan 
öppnas av barn. Lätt att hålla ren eftersom överdraget går att tvätta i maskin. Lätt att 
ta med hem eftersom madrassen är rullpackad. Tjocklek: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 499:-

Tvättråd
Överdrag:

    
MALFORS skummadrass. Vit. En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen. Storleken 90×200 cm är godkänd för barn. Madrassen har en barn-
säker dragkedja utan dragmekanism som eliminerar smådelar och gör att den inte 
kan öppnas av barn. Lätt att ta med hem eftersom madrassen är rullpackad. Lätt att 
hålla ren eftersom överdraget går att tvätta i maskin. Tjocklek: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 695:-



© Inter IKEA Systems B.V. 2016–2019  Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Våra priser kan förändras. Se IKEA.se för aktuellt pris. 

Version July 2021


